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RESUM 

 

Tradicionalment, l'estudi de la història ha estat enfocat en l'anàlisi dels grans 

esdeveniments del passat. En els darrers anys, han sorgit nous corrents 

historiogràfics amb nous punts de vista i amb tècniques d'estudi innovadores. 

En formen part la microhistòria, que busca estudiar el passat en una petita 

escala, i la història oral, l'objectiu de la qual és recollir els testimonis d'aquells 

que han viscut algun fet important perquè posteriorment puguin ser utilitzats en 

estudis. Per a aquesta recerca s'ha utilitzat aquestes dues tècniques per a 

comprendre més a fons l'evolució de la Guerra d'Independència de Cuba a 

partir de l'experiència vital d'un individu anònim. L'estudi té com a principal 

focus la figura de Joan Huguet Ferré, un jove de família humil que va ser 

quintat i, com molts, cridat a les files de l'exèrcit per lluitar a Ultramar. El fil 

conductor de la recerca han estat l'informe del seu servei militar i l'entrevista a 

la seva néta Antònia Martí Huguet, a més d'altres fons documentals com les 

partides parroquials de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona o els articles 

publicats al Diario Oficial del Ministerio de la Guerra.   
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ABSTRACT 

 

Traditionally, the study of history has been focused on analyzing the grand 

events of the past. These preceding years, new historiographical currents have 

emerged together with different beliefs and innovative investigation techniques. 

For instance, the microhistory, which examines the past on a minute scale, and 

the oral history, whose purpose is to assemble testimonies of those who have 

lived an important episode to be employed afterward in future investigations. 

For this research, both these techniques have been applied to comprehend 

more deeply the development of Cuba's Independence War from the vital 

experience of an anonymous young boy. This study is centered on the figure of 

Joan Huguet Ferré, a young boy of a humble family who was enlisted and, like 

many others, called-up to the army's fronts to battle in Ultramar. The thread of 

the research has been the report of his military duty and the interview of his 

nephew Antònia Martí Huguet, apart from other documental sources such as 

the parishes departures of the Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona or the 

articles published at the Diario Oficial del Ministerio de la Guerra. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Història, com totes les disciplines, no s’ha investigat ni escrit sempre de la 

mateixa manera. Els diversos pensaments i mètodes emprats es coneixen com 

a corrents historiogràfics i el segle XX ha estat prolífic en aquest sentit, sobretot 

per la incorporació a aquesta matèria d’eines pròpies d’altres disciplines de les 

Ciències Socials com ara l’Economia, l’Antropologia, la Sociologia… Aquest 

treball de recerca s’emmarca en algunes de les darreres tendències 

historiogràfiques amb el retorn de l’individu com a eix central d’investigació: és 

el cas de la microhistòria i la història oral. Tanmateix, el camp d’estudi també és 

dels considerats innovadors i formaria part de la investigació cultural, 

concretament sobre la vida privada i quotidiana dels individus.  

 

En efecte, la recerca s’ha centrat en la persona de Juan Huguet Farré (o Ferrer, 

segons diversos documents), un jove pagès de l’Alt Camp, nascut el 1872, que 

va ser quintat l’any 1891, que no va poder pagar una redempció i que va 

acabar havent de participar en la llunyana Guerra d’Independència de Cuba. El 

punt de partida de la recerca ha estat el seu informe de servei militar, guardat a 

una calaixera de les golfes de ca la Tona, la casa pairal que ell i el seu pare 

van construir a Picamoixons, on va viure la seva filla Teresa, la neta Antònia, la 

seva besneta Maria José i on hi he seguit anant de visita, passant-hi estius i 

caps de setmana jo mateixa, la seva rebesneta.  

 

En començar aquesta recerca poc en sabia jo del meu rebesavi, ni de la Guerra 

de Cuba que no deixava de ser més que un episodi que cal estudiar a la 

matèria d’Història. Tampoc mai havia consultat un arxiu històric ni, per 

descomptat, havia llegit cap ‘Diario Oficial del Ministerio de la Guerra’. No 

coneixia què és la microhistòria o com s’ha de fer la història oral. Així doncs ha 

resultat ser una tasca engrescadora, amb un lligam personal de partida que 

m’ha convidat a buscar un bon suport bibliogràfic i a endinsar-me en l’Arxiu 
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Històric Arxidiocesà de Tarragona i a la Biblioteca Virtual de Defensa, entre 

d’altres.  

 

Pel que fa a la metodologia,  ens trobem davant un estudi de cas, un tipus de 

recerca qualitativa que s’utilitza per descriure i analitzar situacions úniques que, 

tot i no generar conclusions generalitzables estadísticament, sí que produeixen 

coneixement susceptible de ser utilitzat en altres contextos.  Aquesta 

metodologia implica fixar objectius de recerca, preguntes d’investigació i 

plantejar hipòtesis. També convida a utilitzar diversos instruments de recerca, 

com la codificació i anàlisi de documents i d’entrevistes i finalment a extreure 

conclusions. 

 

Breument, l’objectiu principal de la recerca ha estat reconstruir el periple militar 

del meu rebesavi Juan Huguet i relligar-lo al moment històric que va viure. 

Aquest propòsit m’ha exigit revisar el militarisme de tombar del segle XIX 

durant la Regència de Maria Cristina d’Habsburg-Lorena, i el transcurs de la 

Guerra d’Independència de Cuba. Per tal de complir l’objectiu, s’han plantejat 

dues preguntes d’investigació, una sobre qui era Juan Huguet Farré i una altra 

sobre la possibilitat de conèixer l’impacte d’un fet històric en una persona de la 

societat civil. Per aclarir-ho, s’ha treballat amb fonts primàries documentals 

directes i s’ha utilitzat la història oral com a font d’informació. Tanmateix s’ha 

proposat la hipòtesi que a través de l’estudi del transcurs vital d’un ciutadà 

anònim es pot contribuir al coneixement de l’època històrica que va viure 

aquest individu. Aquest aspecte s’ha treballat sobre la base teòrica de la 

microhistòria. 

 

Respecte del procés de recerca, la primera dificultat ha estat transcriure el 

document del servei militar de Juan Huguet, un text manuscrit amb una 

cal·ligrafia enrevessada,  ple de sigles, escurçaments, noms d’indrets i de 

persones, regiments militars i referències a la legislació de l’època. Un cop 

transcrit, el següent pas ha estat poder codificar aquesta informació i el tercer 

repte, potser el més feixuc, ha estat localitzar primer els arxius històrics d’on 

poder obtenir informació oficial de l’època i després relacionar-la amb el 

document original. Finalment, posar en ordre tota aquesta informació i donar 
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forma definitiva a aquest treball de recerca també ha comportat un esforç 

important. 

 

Pel que fa al títol, s’ha buscat un paral·lelisme evident amb una de les 

havaneres més populars de Catalunya ‘El meu avi’. Aquest tema va ser 

compost per Josep Lluís Ortega i Monasterio l’any 1968. L’autor de lletra i 

melodia es va inspirar en els records del seu avi, un militar que va participar 

directament a la guerra de Cuba. Cal dir, doncs, que aquesta cançó ha 

mantingut viva a la cultura popular catalana el record d’aquell episodi històric. 

 

En conclusió, ha estat una tasca entusiasmadora però a la vegada molt 

exigent, que des d’un punt de partida personal i familiar m’ha portat a conèixer 

millor la desfeta d’ultramar de finals del segle XIX. Finalment, no puc tancar 

aquesta introducció sense el meu agraïment a la col·laboració de Maria Antònia 

Martí, que ha cedit els documents familiars i a la guia del tutor d’aquesta 

recerca, Oriol Carreño.  

2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 2.1 Corrents historiogràfics 

En els anys 70 del segle passat, des de l’escola dels Annales es va gestar una 

verdadera revolució pel que fa a l’estudi de la Història amb treballs que 

incorporaven nous punts de vista i noves metodologies provinents d’altres 

disciplines socials com l’Antropologia o la Sociologia. És el que s’ha conegut  

com ‘la nova història’ que té com a eix comú donar respostes a noves 

preguntes d’un públic més gran tot utilitzant els mètodes de l’Antropologia.  (Le 

Goff, 2005 citat per Borreguero, 2016).  

 

Giovanni Levi explica que l'inici dels estudis amb aquest enfocament i 

característiques es pot datar entre les dècades del 1970 i 80, sobretot perquè 

es tracta d'un període en el qual destaca el debat polític i cultural. Fins llavors, 

la història es basava en la idea que era una sèrie contínua d’etapes en les 

quals s’esdevenien conflictes de manera ineludible i canvis motivats per 
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l’optimisme popular. En aquell moment, però, aquest pensament va ser rebutjat 

i demostrat erroni i va provocar la necessitat de revisar els instruments 

d'investigació utilitzats i de construir una nova teoria social general (Burke, ed, 

1994). D'aquesta manera, alguns historiadors van dedicar-se a mostrar un 

model d'acció més realista de l'ésser humà i a investigar els límits de la llibertat 

dins de l'estructura social. Volien abandonar la idea de l'historiador que es 

dedica en exclusiu a interpretar textos i els successos que relaten i transformar-

se en aquell que intenta classificar i explicar els esdeveniments del món passat. 

Així doncs, la història estaria molt més lligada a la Sociologia i l'Antropologia. 

 

En els darrers anys, i també des de l'escola dels Annales, s’ha introduït un gir 

cultural i lingüístic que es fixa en l’anàlisi de la història de les pràctiques 

culturals (Burke, 2006 citat per Borreguero, 2016). Aquestes pràctiques han 

obert nous camps d’investigació i n’han canviat d’altres. A més, han facilitat la 

multiplicació dels protagonistes com assenyala Borreguero (2016) quan explica 

que la nova història ha començat a fixar l’atenció en l’ésser humà comú i 

corrent, en gent desconeguda o ignorada de qui es creia que no es podria 

investigar res o que no tindria veritable importància per a la història. En el cas 

de la història militar, Burke llença la pregunta “Una història militar des de sota, 

hauria de tractar les batalles d’Agincourt o Waterloo dels soldats corrents (...), o 

hauria centrar-se en l’experiència de la guerra de les persones civils?” (Burke, 

2006: 24 citat per Borreguero, 2016: 7). És a dir, que l’estudi de la història 

militar ha obert el focus, tradicionalment centrat en els caps militars i les grans 

gestes,  i ha incorporat nous objectius com les experiències i les circumstàncies 

de vida i anímiques dels soldats rasos i de la població civil. 

  2.1.1 La microhistòria 

La microhistòria s’emmarca en aquestes maneres de fer ‘nova història’. En 

paraules de Giovanni Levi (Burke, ed. 1994), la microhistòria es pot sintetitzar 

en la reducció de l'escala de l'observació, en realitzar una anàlisi microscòpica i 

en un estudi intensiu del material documental. Tanmateix, pretén mostrar la part 

més real dels fets històrics importants a partir de les experiències individuals. 

D'aquesta manera, també reflecteix les diverses opinions dels que van viure 

aquells moments i com es relacionaven entre sí. En els casos històrics més 
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crus com ara conflictes bèl·lics o crisis, busca exemplificar el fort impacte que 

van causar en les persones que els van patir. Així doncs, els  microhistoriadors 

van integrar el seu propi punt de vista en el relat i van trencar amb la forma 

tradicional de la presentació d'una realitat objectiva. Un dels exemples més 

coneguts és El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg, publicat el 1981, que 

es fixa en la vida d’un petit moliner del segle XVI, Menocchio, enfrontat a la 

Inquisició i mort a la foguera com tantes altres persones anònimes jutjades pel 

Sant Ofici. A través dels expedients dels judicis i d’altres documents Ginzburg 

és capaç d’anar més enllà i mostrar les idees i creences d’una part de la 

societat, els més humils, que havien estat obviats fins llavors com a objecte 

d’estudi capaç de generar coneixement per a la Història.  

 

A l’hora de produir ‘microhistòria’, Ginzburg (1991) identifica com a principals 

obstacles la manca de testimonis sobre “comportaments i actituds de les 

classes subalternes del passat”, la identificació de la cultura de les classes 

populars amb el folklore i el filtre que s’ha d’aplicar a les fonts indirectes sobre 

aquesta cultura, donat que en ser majoritàriament oral, els historiadors no hi 

tenen accés directe. 

 

  2.1.2 La història oral 

El terme història oral, creat per Allan Nevins el 1948, es refereix a una tècnica 

d'investigació contemporània que arxiva els testimonis directes d'un procés 

històric per a ser utilitzats com a font per a investigacions posteriors (Folguera, 

1994).  Cal remarcar que aquest terme ha generat diverses polèmiques al llarg 

del temps.  

Segons alguns especialistes, la història oral ha de consistir únicament en 

recuperar informació oral per a posteriorment ser utilitzada. Altres, en canvi, 

creuen que és una tècnica que permet anar més enllà en els estudis, perquè 

ofereix el testimoni d'aquells grups socials que no han estat dintre els cercles 

de poder i dels quals, per tant, no se'n parla. Paul Thompson és una de les 

figures destacades que defensa aquesta postura. Però la majoria d’historiadors 

professionals, assegura Gwyn Prins són “bastant escèptics sobre el valor de les 
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fonts orals en la reconstrucció del passat” (Burke,1994 pp.144), ja que hi 

atribueixen problemes d’esbiaixos, de subjectivitat... En canvi, donen un valor 

extraordinari a les fonts escrites. Però a partir del segle XX, quan es pot tenir 

accés a noves tecnologies d’enregistrament, i els documents escrits es poden 

contrastar amb testimonis orals s’ha topat amb el problema de la fiabilitat 

d’aquestes fonts escrites, que a vegades només recullen allò que ha interessat 

deixar fixat i per tant també manifesten esbiaixos, subjectivitat, quan no intenció 

d’amagar la realitat. Prins ho exemplifica amb el testimoni del governador del 

Banc d’Anglaterra i la seva declaració gravada davant d’un comitè sobre 

finances durant la Gran Depressió: la versió escrita i pública de la seva 

declaració no correspon amb les paraules que va dir i que van ser gravades. 

 

   2.1.2.1 Com es fa història oral? El projecte i la   

   mostra 

Per a elaborar un projecte d'història oral, (Folguera, 1994) cal precisar 

prèviament l'objecte d'anàlisi, la metodologia, les tècniques d'investigació, la 

redacció del treball i les conclusions i la mostra, és a dir, quanta gent serà part 

de la investigació. Per a escollir la mostra, és important entendre les dos tipus 

diferents d'informants existents. Els que d'alguna manera van formar part 

d'organitzacions importants i coneixen informació privilegiada d’aquestes o 

aquells que el seu testimoni sigui representatiu de l'objecte que s'estudia. 

És en aquest àmbit d'on sorgeix la principal crítica a la història oral: el nivell de 

veracitat dels testimonis de persones que van viure un determinat fet passat 

vàries dècades abans. És veritat que els records ometen i, a vegades, 

distorsionen la realitat passada. Ara bé, és un fet que la memòria recorda amb 

major fiabilitat allò que va succeir durant la infància, adolescència i maduresa 

del que ha passat recentment, que s'oblida més fàcilment. 
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   2.1.2.2 L'entrevista 

L'entrevista és un dels principals instruments utilitzats per a l’obtenció 

d'informació. Gràcies a ella l'investigador pot conèixer nova informació i, a més, 

obtenir diferents perspectives  i visions d'un mateix fet històric segons les 

característiques (socials i econòmiques) de cadascú.  Cada una serà única en 

base al tema, la mostra i el grau de formalitat que es busca obtenir. 

Posteriorment cal fer-ne la transcripció, de la qual el principal fi, explicat per 

Pilar Folguera, és “ser fidel a la paraula i el discurs que la persona entrevistada 

ha volgut transmetre”. Per això, cal fer les correccions necessàries, però sense 

canviar el discurs. 

 2.2 Militarisme 

V. R. Bergahn, citat per Rafael Núñez (1990), afirma que el terme militarisme 

va aparèixer per primera vegada en les Memòries de Mme. de Chastenay 

(1916-1818). 

Refereix la intervenció del poder militar en altres poders, com ara el polític, el 

jurídic o l’econòmic. Generalment, els casos en què el militarisme consta d’una 

important presència en la direcció d’un país van acompanyats d’elements com 

el culte a la guerra, la propagació i inculcació dels valors i símbols militars o un 

creixement massiu de les Forces Armades en un curt període de temps. 

Dintre del context d’Espanya, durant anys s’ha produït un debat entre 

historiadors experts sobre si ha existit o no militarisme en el país, si bé tots 

accepten la realitat que l’exèrcit ha jugat un paper fonamental en la història de 

la política espanyola i la seva evolució. 

Durant l’època de la Restauració els líders militars van estar dotat d’un ampli 

poder, però no va ser capaços de dirigir adequadament l’exèrcit, que més aviat 

es va caracteritzar per la seva desordenada administració, per comptar amb 

escàs armament i en males condicions i per la mala organització dels soldats. 

 

  2.2.1 Les lleves 

L’any 1704 es va introduir a l’exèrcit el reclutament per quintes, originari de 

França. Era un sistema basat en la tria de cinc joves anualment que haurien de 
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servir al Rei (Martín-Fontecha 2015). Tot i això, no va ser fins el 1876 que el 

servei militar obligatori es va incloure en la Constitució (“Tot espanyol està 

obligat a defensar la seva pàtria amb les armes quan és cridat per la llei [...]” 

(art. III)) (Molina, 1999). L’edat d’ingrés al servei i la seva durada es 

determinaven en la Llei de Reclutament vigent en cada època. Les de 1882 i 

1885 en concret, establien l’obligació de tots els nois espanyols majors de 

dinou anys a realitzar un servei militar de dotze anys, dels quals sis serien de 

servei actiu i es altres de reserva. Hi havia però, mètodes dintre la legislació per 

a evadir-lo, com per exemple el pagament d’una redempció (en general d’entre 

1.500 a 2.000 pessetes) o la presentació d’un substitut en el seu lloc. Aquesta 

possibilitat va disposar que les files es formessin en la seva àmplia majoria de 

fills de famílies de condició molt humil. 

El servei a ulls de la societat civil era quasi una condemna a una mort segura, 

sobretot en els anys de la Guerra. Rafael Núñez (1997) afirma que més d’un 

80% dels soldats s’havien de retirar a instants de la seva entrada a la batalla. 

Així, molts nuclis familiars sofrien la pèrdua dels seus éssers estimats, però 

també patien les conseqüències de no comptar amb la seva ajuda a l’hora de 

treballar i generar ingressos i de quedar-se sense hereus. Tot això va conduir a 

una tensa convivència entre classes socials i al sorgiment de moviments que 

promulgaven l’abolició del sistema de quintes i la implantació d’un procés de 

reclutament voluntari, o bé en última instància, la prohibició dels mètodes que 

permetien l’evasió del servei. Manuel Tapia exposa en un article aquest tens 

conflicte i menciona la popularització de lemes cantats en les protestes com “A 

los hijos proletarios/ a Cuba a morir nos llevan/ y los de los propietarios/ en sus 

casitas se quedan”.  

   2.2.1.1 El procés de reclutament 

En una tesis sobre les quintes i el servei militar, Molina (1999) explica que el 

govern marcava cada any un nombre d’homes per cada lleva que passava a 

les diputacions provincials on els repartien en els ajuntaments segons la seva 

població. Posteriorment, cada ajuntament realitzava un sorteig amb els noms 

de tots aquells nois amb l’edat dictada per allistar-se al servei militar. Una 

vegada celebrat, s’obria un període de reclamacions i més endavant es 

procedia a l’avaluació dels quintats, per saber si comptaven amb les 
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característiques adequades per a realitzar-lo. Finalment, els seleccionats eren 

destinats a una Caixa de soldats des d’on rebrien les ordres a partir de llavors. 

 2.3 La Guerra d'Independència de Cuba 

  2.3.1 Antecedents 

Durant la segona meitat del segle XIX, amb la Segona Revolució Industrial, les 

potències colonitzadores europees van modular la seva manera de governar 

les colònies. Dels territoris dominats n’extreien noves matèries primeres i hi 

construïen infraestructures per a expandir les seves rutes comercials. Espanya, 

en canvi, va continuar amb el sistema antic, d’entre els segles XVI i XVIII, 

aplicant així una política més restrictiva.  

D’entre els territoris que quedaven sota poder espanyol, Cuba era el que més 

riquesa generava, gràcies a la producció de sucre de canya, les plantacions de 

cafè i el comerç d’esclaus encara present.  

Durant la dècada dels seixanta va proliferar el sentiment de nacionalisme cubà i 

una  tensió creixent entre la població de la colònia i la metròpoli. Les famílies 

criolles reclamaven que el govern establís unes reformes que els permetéssin 

tenir més llibertat. Les principals, eren tenir una representació pròpia a les 

Corts, afavorir l’emigració de treballadors de la Península a les Antilles i 

l’abolició total de l’esclavitud. Des del 6 de novembre de 1866 fins al 27 d’abril 

de 1867 es van dur a terme diversos debats entre representants d’Ultramar i 

representants del govern espanyol, els quals van concloure amb uns acords 

que haurien de brindar a Cuba de més autonomia, però no es van complir. En 

conseqüència, el descontentament dels cubans va acabar esclatant amb la 

insurrecció iniciada per Carlos Manuel Céspedes el 10 d’octubre de 1868, que 

seria la causa de la Guerra dels Deu Anys. Aquesta va finalitzar amb la 

signatura de La Pau de Zanjón el 12 de febrer de 1878.  

Anteriorment, el 1874, el general Martínez Campos havia posat fi a la Primera 

República i havia configurat el nou sistema de la Restauració Borbònica, que 

tenia com a objectiu consolidar i estabilitzar el país políticament i 
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econòmicament, recuperant així la seva antiga posició de potència imperial. El 

govern, de nou, no va saber respondre a les demandes cubanes i així la tensió 

amb la colònia va ressorgir.  

El govern va trobar-se llavors en una situació molt complexa, donat que al 

conflicte amb les colònies s’hi va afegir les objeccions de parts del sistema dels 

grups que havien quedat fora del poder (els republicans, els anarquistes, els 

socialistes o els carlistes entre d’altres). També es van sumar les repercussions 

d’haver practicat la corrupció i malversació dels fons de l’Estat durant anys, 

com ara la inestabilitat econòmica del país o la  impossibilitat de renovar el 

material de l’exèrcit per a assegurar la seva capacitat de fer front a una 

possible futura confrontació bèl·lica. 

En l’àmbit social, el nivell de vida i l’educació de la població era molt 

desequilibrat entre les zones industrialitzades i les rurals, on bona part eren 

completament analfabets.  

Tot en conjunt va suposar que fos definitivament inconcebible explotar 

acertadament una colònia com Cuba o, fins i tot, el simple fet de mantenir-la 

sota el seu domini.  

A més, el govern no va aconseguir forjar cap aliança internacional i aquest poc 

suport seria decisiu anys més tard en el desenvolupament de la guerra. 

Per tota aquesta inestabilitat, a Cuba mai va dissipar-se la voluntat de trencar 

amb el sotmetiment a Espanya. Durant el període posterior a la Guerra dels 

Deu anys els independentistes van organitzar-se en grups i van planejar com 

ho durien a terme. 

Finalment, el febrer de 1895 Máximo Gómez, Calixto García i Antonio Maceo 

van liderar un nou alçament independentista, conegut com el “Grito de Baire”. 

Aquests van ser els principals líders del moviment i s’havien guanyat aquesta 

posició arran d’haver dirigit un curt conflicte produït durant el 1879, és a dir, 

només un any després de la firma de la Pau de Zanjón. 
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  2.3.2 Desenvolupament 

El general Martínez Campos  va viatjar a Cuba amb grups militars per a sufocar 

amb una guerra la insurrecció, com ja havia fet el 1878 amb la Guerra dels Deu 

Anys, però no en aquesta ocasió no va aconseguir-ho. En resposta, va planejar 

convertir-la en una guerra de desgast. (J. Piñeiro, 1998). 

Llavors, els Estats Units van entrar en joc enviant armament als guerrillers 

cubans a través dels seus vaixells. Precisament es van implicar en el conflicte 

perquè per als Estats Units Cuba era un territori que els suscitava molt interès 

per la seva geolocalització, perfecta com a punt estratègic pel comerç per tot el 

continent americà. 

La batalla no va cessar perquè els guerrillers van evitar en tot moment la lluita a 

camp obert i s’endinsaven entre les zones de selva de l’illa, aprofitant-se del 

desconeixement de les tropes espanyoles d’aquest tipus de paisatge. A més, 

els insurrectes cubans van permetre informats en tot moment de les posicions 

dels espanyols gràcies als habitants dels pobles que els comunicaven on es 

trobaven.  

 

 

 

 

 

   (Figura 1. Combat.) 

Davant aquesta situació, el gener de 1896 Martínez Campos va dimitir, 

admetent el fracàs de la seva estratègia. En el seu lloc va col·locar-se 

Valeriano Weyler, qui va optar per unes tàctiques més dures. Segons Piñeiro, 

les més destacades van ser la reclusió de guerrillers en camps de concentració 

allunyats per inhibir als ciutadans d’avisar-los o la partició de l’illa en diversos 

sectors i la construcció de murs físics per prevenir el traspàs d’una zona a 
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l’altra. Fruit d’aquestes mesures va ser objecte d’un alt nombre de crítiques per 

part de la premsa d’Estats Units. 

El desembre d’aquell mateix any va morir Maceo, que havia estat el principal 

líder dels grups cubans armats, i el govern de Cánovas va donar per acabada 

la guerra. El març de 1897 es va aprovar un llistat de reformes que teòricament 

responien a les demandes cubanes de disposar d’una autonomia 

administrativa, si bé en realitat no van impulsar cap canvi real a l’illa. Tot i això, 

Sagasta no va considerar la guerra finalitzada des d’un principi i mesos més 

tard, el juliol, els liberals van promoure en diversos actes l’atorgament de més 

autonomia a Cuba per així concloure del tot el conflicte. Cánovas va ser 

assassinat el 8 d’agost i Sagasta va prendre el poder, de manera que el 

novembre es va publicar una nova Constitució de Cuba on sí que se la 

reconeixia com un Estat autònom sota el mandat de la corona espanyola, entre 

d’altres ampliacions de llibertats.  

El 25 de gener de 1898 els Estats Units van enviar el cuirassat Maine a l’illa i el 

15 de febrer va ser explotat. El govern nord-americà va atribuir-ne l’autoria a 

l’espanyol i el president McKinley va presentar-li un ultimàtum a la reina regent 

Maria Cristina: proposaven la venda de Cuba per tres-cents milions de dòlars i 

sinó ocuparien l’illa amb el seu exèrcit. Des d’Espanya s’hi van negar i el 20 

d’abril els Estats Units van deixar un límit de tres dies a les tropes espanyoles 

per a retirar-se de Cuba. Des de Madrid van negar de nou aquesta opció i van 

ordenar a l’almirall Pascual Cervera i Topete que es dirigís amb els seus 

vaixells a Cuba, amb la intenció de lluitar en un enfrontament ràpid amb els 

Estats Units. 

 

 

 

 

    (Figura 2. El Cuirassat Maine.) 
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El problema, va ser que Cervera va resguardar-se a la badia de Santiago per a 

rebre les ordres i provisions de carbó, però l’entrada a aquesta va quedar 

totalment bloquejada per l’esquadra nord-americana (18.000 soldats) el dia 26, 

la qual segons informa l’almirall era quatre vegades més gran que l’espanyola 

(8.000). Les tropes espanyoles van romandre massa temps dins la badia i 

mentrestant les d’Estats units ja s’havien posicionat estratègicament. El 3 de 

juliol (Piñeiro 1998) la flota espanyola va ser derrotada en menys de quatre 

hores i aquest fet va accelerar els següents, provocant que en poc més de mes 

i mig Espanya hagués perdut Cuba, Puerto Rico i Filipines. 

El 12 d’agost el Govern espanyol cedia les seves últimes colònies als Estats 

Units a Washington i l’1 d’octubre es redactaria en el Tractat de París. 

  2.3.3 Conseqüències 

A l’hora de firmar el Tractat de París els representants espanyols creien que 

podrien negociar, però realment se’ls va obligar a cedir la sobirania total de 

Cuba, Puerto Rico i Filipines als Estats Units. Aquest fet juntament amb la 

ràpida derrota militar es van viure com un cop molt dur des del país.  Rafael 

Núñez (1997) afirma que en aquell moment es va estendre en el pensament 

popular la idea que la veritable humiliació havia estat el Tractat de París i no la 

derrota en si. A més, la tornada dels soldats també va comportar un gran 

impacte en la societat. Milers de joves mutilats, altres desnodrits, molts de 

malalts i un llarg etcètera. La guerra s’havia endut la vida de 60.000 joves 

soldats espanyols. Tot això va provocar una crisi moral i un estès pessimisme 

durant molts anys entre la població espanyola. 

En l’àmbit polític, Espanya va quedar completament desprestigiada 

internacionalment com a potència i es va quedar endarrerida enfront als altres 

països europeus. 

Pel que fa a l’economia, el deute públic va augmentar dràsticament. Els 

pagaments de la guerra van escalar fins als 1.500 milions de pesstes (Núñez 

1997) i es va haver de cobrir totes les pèrdues del material militar com vaixells 

o armament. 
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3. METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INSTRUMENTS DE RECERCA. 

ESTUDI DE CAS. 

L’estudi de cas és un enfocament metodològic que s’utilitza per a dur a terme 

recerques qualitatives, tot i que no exclou recursos quantitatius, quan calen. 

Aquesta metodologia se centra en l’estudi d’un aspecte concret i els resultats 

que s’extreuen no són extrapolables a altres realitats, però sí que aporten 

informació científica que pot ser utilitzada com a font de coneixement. Yacuzzi 

(2005), citat per Jiménez, V, i Comet, C (2016)  en relació al disseny de casos 

explica que  

 

 ‘Tot bon disseny incorpora una teoria que serveix com a plànol general 

de la investigació, de la recerca de dades i de la seva interpretació. A mesura 

que el cas es desenvolupa, emergeix una teoria més madura que va 

cristal·litzant (encara que no necessàriament amb perfecció) fins que el cas 

acaba’ (2016, p2) 

 

Aquesta recerca inclou l’estat de la qüestió, és a dir, el marc teòric en relació a 

la historiografia recent, al militarisme i a la Guerra de Cuba. També planteja 

objectius de recerca, preguntes d’investigació i hipòtesis, i s’han seleccionat 

uns determinats objectius de recerca. 

 3.1 Objectiu de recerca 

L’objectiu principal de recerca és la reconstrucció del periple militar de Juan 

Huguet Ferrer i relacionar-lo amb el moment històric en el que va viure. Aquest 

propòsit exigeix analitzar el document del servei militar del meu rebesavi i 

dotar-se d’un marc teòric sobre militarisme i sobre el transcurs de la Guerra 

d’Independència de Cuba. 

 3.2 Preguntes d'investigació 

Per tal de complir l’objectiu, s’han plantejat dues preguntes d’investigació: 

 Qui era Juan Huguet Ferrer? 

 Com impacta un fet històric en la vida d’una persona anònima de la 

societat civil? 
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 3.3 Hipòtesi 

La hipòtesi en què es fonamenta aquesta recerca és que amb l’estudi del 

transcurs vital d’un ciutadà anònim es pot contribuir al coneixement de l’època 

històrica que va viure aquest individu. Aquest aspecte s’ha treballat sobre la 

base teòrica de la microhistòria. 

 3.4 Instruments de recerca 

Durant el procés de recerca s’han consultat els elements següents: 

  3.4.1 Document del servei militar de Juan Huguet 

El punt de partida i principal fil conductor de tota la investigació ha estat l’antic 

document del servei militar de Juan Huguet. El primer pas ha estat transcriure’l 

i seguidament desglossar-lo. El buidatge s’ha aconseguit a través d’assignar 

categories a la informació escrita i un color propi per a cadascuna d’aquestes. 

Les categories marcades són noms propis i els seus respectius càrrecs, 

localitzacions, dates, articles de la legislació i del Diario Oficial del Ministerio de 

la Guerra, imports de diners, vaixells, batalles i accions militars i els noms dels 

hospitals. 

  3.4.2 Entrevista a Antònia Martí Huguet 

Antònia Martí Huguet va ser l’escollida per a ser entrevistada perquè és la 

persona amb qui Juan Huguet va tenir més contacte directe en vida. Els seus 

objectius principals són crear un perfil personal de Juan Huguet, conèixer 

escenes en concret que ell li hagués explicat del seu pas per la Guerra de 

Cuba i saber si més persones al poble on vivia havien participat com ell en el 

conflicte.  

Per a la redacció de l’entrevista, es van ordenar les preguntes segons els tres 

àmbits que es volien detallar de la seva vida.  Així, es va dividir en qüestions 

d’aspectes personals (ell com a persona, infància, família), referents a la 

Guerra d’Independència i sobre altra gent de Picamoixons. Durant l’entrevista 

també van sorgir noves preguntes a partir del que ella responia. 
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L’entrevista va ser gravada i posteriorment transcrita, mantenint al màxim les 

seves expressions. Més endavant, es va classificar la informació essencial 

donada i es va emprar en l’elaboració de la seva biografia i per a la comprensió 

del document del servei militar.  

En relació a la història oral, la crítica que sovint s’utilitza per desacreditar-la és 

el grau de veracitat que realment tenen els fets relatats pels individus 

entrevistats. En aquest cas, he pogut comprovar que és cert que alguns punts 

no els recordava del tot o que algunes històries (ex. El nen que sobreviu perquè 

el seu bressol de palla sura), si bé s’expliquen com a verídiques i que contenen 

esdeveniments corroborables (ex. Riuada de Sta. Tecla), no es pot saber fins a 

quin punt ho són o s’han deixat modelar per records induïts.  

 

  3.4.3 Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona 

Els arxius parroquials han estat essencials per a la identificació dels familiars 

de Juan Huguet. Anteriorment es podien trobar en els llibres custodiats per la 

parròquia de Picamoixons, però actualment són a l’Arxiu Històric Arxidiocesà 

de Tarragona i estan disposats digitalitzats.  

Per a aquesta recerca s’ha consultat els registres sagramentals de baptismes 

(Llibre de 1867-1881 i Llibre V 1881-1915)  i de matrimonis (Llibres IV i V) de la 

Parròquia de Sant Salvador (Picamoixons).  

La  cerca s’inicia amb la consulta dels anys propers a una idea aproximada de 

data d’un naixement o matrimoni i amb especial atenció als cognoms escrits a 

la part superior esquerra. 

  3.4.4 Diari Oficial del Ministeri de la Guerra  

A partir de l’anàlisi del document del servei militar, s’ha pogut descobrir 

nombroses referències a Reials Ordres publicades en els Diaris Oficials del 

Ministerio de la Guerra. Els exemplars dels diaris poden ser consultats 

virtualment al web de la Biblioteca de Defensa.  



17 
 

Quan apareix referenciat algun article del DOMG sempre s’especifica la seva 

data i a vegades també el seu número. Seguidament, la dada s’introdueix al 

buscador de la Biblioteca que filtra les publicacions segons l’any i els mesos. 

Gràcies a aquesta eina es poden conèixer els articles i les ordres reials 

originals i faciliten la comprensió de l’informe del servei i dels esdeveniments 

d’aquella època. 

4. ANÀLISI DE LES DADES 

L’objectiu d’aquesta anàlisi és extreure i analitzar la informació que s’ha recollit 

a través dels diversos instruments de recerca. En aquest cas, l’eix principal ha 

estat el document sobre el servei militar de Juan Huguet, de manera que des 

d’aquest cas particular, i seguint el marc teòric de la microhistòria, es pugui 

descobrir l’impacte de la imposició d’un servei militar i de la participació en la 

Guerra de Cuba en la societat civil del moment. A més, també busca conèixer 

des de l’interior el funcionament d’aquest servei i l’evolució del conflicte. A partir 

del document s’extreu informació interna del funcionament de l’exèrcit i el 

sistema de lleves.  

Una altra tècnica emprada és la de la història oral, perquè un dels principals 

suports per a comprendre el document és la informació relatada per la seva 

néta Antònia Martí en l’entrevista, que s’ha gravat, transcrit i analitzat i ha servit 

de base per a l’elaboració de la biografia del protagonista de la recerca. 

 4.1 Biografia de Joan Huguet 

Segons els documents de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona Juan 

Huguet Ferrer va néixer el set d'octubre de 1870 a la Plana de Picamoixons, un 

llogaret que pertany al terme municipal d’Alcover (Alt Camp). 

Els seus pares -Salvador Huguet i Maria Ferrer- eren de condició molt humil. 

Treballaven cuidant les bèsties de l'amo d'una petita fàbrica, llavors 

anomenada Papelera Catalana, situada a tocar del riu Francolí (l'amo, segons 

s'hi refereix Antònia Martí, era conegut com el senyor Aloy). A més, també 

treballaven les terres familiars i en els Llibres de Baptismes, confirmacions, 
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matrimonis, òbits i compliments pasquals de la parròquia de Picamoixons hi 

apareixen com a ‘llauradors’.  

El 23 de setembre de 1874 va produir-se una forta riuada ("L'aiguat de Santa 

Tecla"), amb la qual es relaciona una història que s'explica dins l'entorn familiar. 

Segons explica Antònia Huguet, quan els pares del Juan van veure com 

baixava l'aigua del riu, van afanyar-se a recollir les bèsties que cuidaven i a 

posar-les a cobert. Però amb les presses, van oblidar-se de recollir el seu fill. 

Quan se'n van adonar, van tornar a buscar-lo i quan van arribar al molí inundat, 

van veure com el nen flotava sobre l'aigua gràcies al seu bressol de palla. 

El Juan va poder anar a l'escola des dels quatre anys fins als vuit anys i allí va 

aprendre a llegir i a escriure. A partir de llavors, el van posar a treballar de 

fogoner a la mateixa Papelera Catalana. (vigilant la caldera). 

Va continuar treballant fins el 1891, quan va ser quintat a l'Exèrcit (19 anys), 

perquè la seva família no va poder assumir el cost de la redempció (entre 1500 

i 2000 pessetes). El 1892 va viatjar a València i allí es va incorporar a l'exèrcit, 

on hauria de passar-hi sis anys, encara que es van allargar a dotze i va incloure 

la participació a la Guerra d’Independència de Cuba. Va tornar a casa, a 

Picamoixons el 1899 i el juny d’aquell any es va casar amb la seva primera 

dona, Tecla Suñé també de Picamoixons. Més endavant, va començar a 

construir la seva casa amb son pare (Ca la Tona). Ell i la seva dona van tenir 

tres fills, el Salvador, la Maria i la Carme. Anys més tard, la Tecla va morir. 

El catorze de novembre de 1912 el Juan es casa de nou, aquesta vegada amb 

Teresa Isern, de Picamoixons. Anys després van néixer els seus dos fills 

Teresa i Joan. Van viure juntament amb els seus primers fills durant una 

temporada, però per conflictes familiars, els tres grans van marxar a viure a 

Barcelona i des de llavors van mantenir una relació molt distant amb el seu 

pare.  

La vida del Juan va ser modesta. Seguia treballant a la Papelera Catalana com 

a fogoner i ocupant-se de les terres, una horta a La Plana, una parada a 

l’Eixarmada i una altra a la Martinenquera. Hi collia verdura i olives. Estava 

afiliat al sindicat Unió General de Treballadors (UGT) i mantenia el carnet de la 
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Asociación de Supervivientes de las campañas de Cuba y Filipinas de 

Barcelona, amb el número 2824. Vivia a ca la Tona, una casa modesta que 

seguia l’estructura típica dels pobles de secà de l’Alt Camp: una planta baixa 

amb la cuina, l’assoll per a les bèsties i els cubs per al vi, un segon pis amb la 

sala i les habitacions per dormir i una tercera planta, les golfes, on es 

guardaven les collites.  

La Guerra Civil va tornar a colpejar en Juan, aquesta vegada indirectament, ja 

que el seu fill, Joan i el seu futur gendre, en Josep, tots dos van participar-hi en 

el bàndol republicà. En acabar, tots dos van passar a França, però després van 

tornar al país. El Joan va estar detingut en diversos camps de treball i el Josep 

va estar sentenciat a mort, i després amb pena commutada, i va passar anys a 

la presó. En tornar a casa, el Joan va emmalaltir i moriria de tuberculosi l’any 

1948. La mort del seu fill va resultar un cop molt dur per a ell, però intentava no 

mostrar el dolor davant la seva dona. La seva neta explica que sovint el veien 

sortir de la barraca de pedra seca que tenia a la Martinenquera amb els ulls 

d’haver plorat molt.  

La seva neta, Maria Antonia Martí, el descriu com a un home alt, molt prim tot i 

tenir molta gana, de bon caràcter i bondadós. Els àpats acostumaven a ser una 

arengada fregida amb tomàquet amb un parell de llesques de pa al matí i molta 

verdura als àpats principals.  Era fumador. Ell li feia d’avi tot explicant històries 

del seu voltant, sovint relacionades amb els mateixos veïns del poble. La seva 

vida passava entre la feina a la fàbrica i al de fora. Quan anava al camp no 

tornava a dinar, i es feia el menjar allà. El dissabte a la tarda s’arreglava i 

anava al cafè del poble. En tornar a casa portava una tassa de cacaus per a la 

família. el diumenge al matí s’arreglava, però el passava a casa. a la tarda 

anava una altra cop al cafè. La seva dona Teresa treballava de guardabarreres 

a la Renfe i li donaven bitllets de tren. Un cop a l’any anaven a Barcelona a 

passar-hi el dia. 

El Juan va morir l’any 1956, als 84 anys.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Huguet Ferré 

Arbre genealògic Juan Huguet 

 

Arbre genealògic Juan Huguet - Anna Artiz. Elaboració pròpia.  
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 4.2 Document del servei militar 

El document en qüestió és un informe de totes les seves accions durant els 

seus anys de servei militar. En ell apareixen sovint referenciats noms propis (de 

localitzacions, vaixells o cabdills), articles de la legislació vigent llavors, articles 

publicats en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra i una multiplicitat més 

d’elements que el fan ser molt detallat. També inclou una llicència absoluta on 

se certifica la fi del seu servei militar. Tots els nois quintats rebien un document 

com aquest en acabar. 

 

 

 

 Document dins un tub metàl·lic 

En la primera pàgina es fa un recull de les dades de Juan Huguet, com ara el 

seu nom, el dels seus pares, el seu lloc d’origen, el seu ofici o la seva data de 

naixement (Figura 3). S’hi especifica que la llicència li atorga el Coronel Don 

Trinidad Casquete Novalvos, el nom del capità general de Catalunya, i segons 

els articles 2n i 7è de la llei de reclutament.  
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(Figura 3) 

Segons la Llei de Reclutament i Reemplaçament de l’Exèrcit de l’11 de juliol de 

1885, modificada el 21 d’agost de 1896, aquests dos articles dictaminaven: 

Art. 2º- La duración de este servicio será de doce años en el 

Ejército de la Península, desde el día en que les mozos ingresen en 

Caja. 

Durante estos doce años, los mozos comprendidos en cada 

alistamiento podrán pertenecer a las clases y situaciones 

siguientes: 

Primera: Mozos en las Cajas de recluta. 

Segunda: En servicio activo permanente. 

Tercera: En reserva activa o con licencia. 

Cuarta: Reclutas en depósito o condicionales. 

Quinta: En la segunda reserva. 

Son activas las situaciones segunda, tercera y cuarta y en ellas han 

de servir todos los reclutas seis años, extinguiendo el resto del total 

obligatorio en la primera y quinta situación. 

Art. 7º .- Todos los individuos que hayan cumplido el plazo de seis 

años en una o  en las tres situaciones activas segunda, tercera y 



 

cuarta del artículo segundo, obtendrán sin demora el pase

situación o segunda reserva, sin goce de haber alguno, y serán 

destinados precisamente a los puntos donde deseen residir en dicha 

situación, siendo alta en la unidad de reserva que corresponda, 

donde extinguirán el resto de los doce años, a co

en que ingresaron en Caja.

Solo en el caso de hallarse movilizados el todo o parte de los 

cuerpos de la segunda reserva, podrá suspenderse el pase de los 

individuos de tropa a dicha situación. También en caso de guerra, 

aún cuando no haya sido movilizada la segunda reserva, podrá 

suspenderse el pase a esta situación de aquellos individuos que 

estén en operaciones de campaña, interin sea posible su reemplazo.

En la segona pàgina ja comença l’informe de totes les seves accions. El 8 de 

Març de 1892 entra a la Caixa del Regiment de Biscaia n. 54, el qual canviaria 

de nom uns anys després amb la reorganització de l’exèrcit i el dia deu d’abril 

s’incorpora en la primera Companyia del primer Batalló

València. S’especifica que 

publicada al Diari Oficial núm. 44 (Figura 4

cuarta del artículo segundo, obtendrán sin demora el pase a la quinta 

situación o segunda reserva, sin goce de haber alguno, y serán 

destinados precisamente a los puntos donde deseen residir en dicha 

situación, siendo alta en la unidad de reserva que corresponda, 

donde extinguirán el resto de los doce años, a contar desde la fecha 

en que ingresaron en Caja.  

Solo en el caso de hallarse movilizados el todo o parte de los 

cuerpos de la segunda reserva, podrá suspenderse el pase de los 

individuos de tropa a dicha situación. También en caso de guerra, 

aya sido movilizada la segunda reserva, podrá 

suspenderse el pase a esta situación de aquellos individuos que 

estén en operaciones de campaña, interin sea posible su reemplazo.

En la segona pàgina ja comença l’informe de totes les seves accions. El 8 de 

rç de 1892 entra a la Caixa del Regiment de Biscaia n. 54, el qual canviaria 

de nom uns anys després amb la reorganització de l’exèrcit i el dia deu d’abril 

s’incorpora en la primera Companyia del primer Batalló i es quedaria a 

València. S’especifica que ingressa al cos per la Reial Ordre de 25 de febrer, 

Diari Oficial núm. 44 (Figura 4) 
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a la quinta 

situación o segunda reserva, sin goce de haber alguno, y serán 

destinados precisamente a los puntos donde deseen residir en dicha 

situación, siendo alta en la unidad de reserva que corresponda, 

ntar desde la fecha 

Solo en el caso de hallarse movilizados el todo o parte de los 

cuerpos de la segunda reserva, podrá suspenderse el pase de los 

individuos de tropa a dicha situación. También en caso de guerra, 

aya sido movilizada la segunda reserva, podrá 

suspenderse el pase a esta situación de aquellos individuos que 

estén en operaciones de campaña, interin sea posible su reemplazo. 

En la segona pàgina ja comença l’informe de totes les seves accions. El 8 de 

rç de 1892 entra a la Caixa del Regiment de Biscaia n. 54, el qual canviaria 

de nom uns anys després amb la reorganització de l’exèrcit i el dia deu d’abril 

i es quedaria a 

ngressa al cos per la Reial Ordre de 25 de febrer, 

(Figura 4) 



 

En la revista de maig li reclamen un import de 50 pessetes pel seu vestuari.

En la redacció de l’any 1893 torna a referenciar

Ordre, en la qual s’exposa la reorganització de l’exè

aquesta, la Península es divideix des d’aquell moment en 7 regions militars 

diferents i cadascuna tindria un cos de l’exèrcit propi i li correspondr

número en concret, per exemple les províncies de Catalunya conformaven la 

quarta regió. L’article tres conté l’esquema de tots els territoris pertanyents a les 

regions i, així, es pot constatar que Juan Huguet va formar part del cos de la 

setena Regió i el Regiment al que pertanyia va transformar

de Biscaia n.51. La Reial Ordre s’acompanya de tot un seguit de taules en les 

quals s’exposa la seva estructura i els seus caps i finalment amb petits 

fragments en els quals Maria Cristina, 

dels cossos de l’exèrcit (Figur

En la revista de maig li reclamen un import de 50 pessetes pel seu vestuari.

En la redacció de l’any 1893 torna a referenciar-se un extracte d’una Reial 

Ordre, en la qual s’exposa la reorganització de l’exèrcit. (Figures 5 i 6

aquesta, la Península es divideix des d’aquell moment en 7 regions militars 

diferents i cadascuna tindria un cos de l’exèrcit propi i li correspondr

número en concret, per exemple les províncies de Catalunya conformaven la 

quarta regió. L’article tres conté l’esquema de tots els territoris pertanyents a les 

regions i, així, es pot constatar que Juan Huguet va formar part del cos de la 

ó i el Regiment al que pertanyia va transformar-se en el Regiment 

de Biscaia n.51. La Reial Ordre s’acompanya de tot un seguit de taules en les 

quals s’exposa la seva estructura i els seus caps i finalment amb petits 

fragments en els quals Maria Cristina, reina regent, nombra cada tinent general 

dels cossos de l’exèrcit (Figura 7).  
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En la revista de maig li reclamen un import de 50 pessetes pel seu vestuari.  

un extracte d’una Reial 
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aquesta, la Península es divideix des d’aquell moment en 7 regions militars 

diferents i cadascuna tindria un cos de l’exèrcit propi i li correspondria un 
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se en el Regiment 
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El 31 d’octubre de 1894, gràcies a la Reial Ordre de l’

(Figures 8 i 9), pot marxar a Picamoixons, per

Regiment. 

El 31 d’octubre de 1894, gràcies a la Reial Ordre de l’anterior 23 d’octubre 

), pot marxar a Picamoixons, per un excés de soldats en el seu 
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El 25 de gener se li concedeix una creu senzilla amb motiu de l’aniversari del rei 

Alfons XIII. A finals de març es compleixen els tres anys de servei i és destinat 

al Regiment d’Ontoria n.102 en situació de reserva. 

Al llarg de tota aquesta pàgina apareixen els noms propis de diversos dirigents i 

els seus càrrecs militars: Gonzalo Punceñas (Comandant de Guerra), Manuel 

Nager (Segon Comandant al cap), i Carlos Aparici (Comandant de Guerra).  

Tal i com apareix a la tercera pàgina, el 10 d’agost és cridat per concentrar-se a 

files per la Guerra per la Real Ordre (Figura 8). A partir d’aquest moment, el 

document enumera totes les batalles i les seves situacions durant el seu 

recorregut al conflicte. Surt del Regiment al que era i se’l destina al de Luchana 

n. 28 i amb aquest marxa el 22 d’Agost cap a Cuba, amb el vapor San 

Fernando , arribant el sis de Setembre al port de Caimanera de Guantánamo.  

A l’illa es veurà involucrat en les següents batalles: 

 Lluita amb els insurrectes a Las Lajas el 7 de setembre de 1895 (sota les 

ordres de Manuel Ruiz Rañoy) 

 Acció i presa del campament La Piedra el 16 de setembre de 1895 (sota 

les ordres de Manuel Ruiz Rañoy) 

 Segona acció al campament La Piedra el 25 de setembre de 1895 (sota 

les ordres de Manuel Ruiz Rañoy) 

 Acció a Ramon de las Yaguas el 15 de desembre de 1895 (sota les 

ordres de Don José Vaquero)  

 Acció de Yerva-Guinea, Luvay, Palmarito el 16 de desembre de 1895 

(sota les ordres de Don Francisco Canellas)  

 Acció i presa del campament Los Plátanos el 28 de gener de 1896 (sota 

les ordres de Don Tomás Palacio) 

 Acció i presa del campament Sabana la Mar el 31 de gener de 1896 

(sota les ordres de Don Tomás Palacio)  

 Presa del campament La Coca el 26 de gener de 1896 (sota les ordres 

de Don Cabipto Ruiz) 

 Conflicte contra Maceo i altres caps a Galope el 16 de març de 1896 

(sota les ordres de Julian Suarez Inclán. 
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 Acció a Los Catalanes i Finca Zurrapa el 24 de març de 1896 (sota les 

ordres de Juan Hernandez) 

 Conflicte amb Massó i Acea a la colònia Galeón el 27 de març de 1896 

(sota les ordres de Juan Hernandez) 

 Conflicte al poltrer el Curro el 31 de maig de 1896 (sota les ordres de 

Don Tomás Rotger) 

 Conflicte a la finca Concha Alvarez el 5 de juny de 1896 (sota les ordres 

de Tomás Rotger) 

 Conflictes contra els insurrectes al poltrer Sotolongo i Finca Delicias el 7 

de juny de 1896 (sota les ordres de Tomás Rotger)  

 Conflictes a les finques Guayabo La Cunda i San José el 2 de juliol de 

1896 (sota les ordres de Tomás Rotger) 

 Acció contra les partides de Zaya Basan i Perpiñan al poltrer Vargas el 

10 de juliol 

 Combats per segona vegada a les finques La Cunda i San José el 

27 de juliol 

 Acció a la finca La Estrella el 20 de juliol de 1896 (sota les ordres 

de Tomás Rotger)  

 

(Figura 8) 

Va seguir en petites accions que no s’especifiquen a les ordres de Don Juan 

Arolas fins el 18 d’Octubre, quan tot canvia. Emmalalteix i aquell dia és 
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ingressat a l’Hospital Militar de Santiago de las Vegas, on s’estaria durant un 

mes (fins el 19 de novembre) fins que seria traslladat a l’hospital Alfonso XIII de 

l’Habana. El 22 de Novembre se’l destina a acabar el seu servei a la Península 

pel seu estat provocat per la malaltia Cloro-Anemia. Un tipus d’anèmia 

provocada per una manca d’higiene, un excés d’esforç, el trasllat d’una zona de 

camp a una de ciutat, la por, l'angustia o la nostàlgia (manifestada amb 

símptomes físics) (Fuentes i Úbeda, 2004, citats per Navarro i Cifuentes, 2014). 

Així, el 12 de desembre va tornar a bord del vapor Reina Maria Cristina cap a 

Cadis. 

El 25 de desembre va arribar al port de Cadis i des d’allí va marxar a 

Picamoixons, amb una llicència de quatre mesos per la seva condició de malalt. 

va entrar al Regiment d’Albuera nº 26. Entre el 1897 i el 1898 va continuar el 

seu servei dins la Península i canviant de Regiments fins el 1899 que se’l va 

posar en situació de reserva fins el 1902.  

En la darrera pàgina, el Coronel Don Trinidad Casquete Novalvo, en nom del 

Comandant Major del Regiment nº102 Rafael Roselló Aloy certifica la seva 

llicència absoluta (Figura 10), posant fi oficialment al seu servei militar. 

 

  (Figura 10) 



 

  4.2.1 Noms propis

A part del mateix Juan Huguet i dels seus pares, al llarg de tot el document es 

mencionen nombrosos noms propis de comandants militars i, encara que és 

difícil trobar informació extensa

els articles del Diario del Ministerio de la Guerra.

El primer que apareix, és Don Trinidad Casquete Novalvos

Comandant de Guerra de Barcelona durant anys i sembla que es va retirar al 

març de 1909. Tal i com figura en els butlletins, en una primera instància 

Linares escriu una circular (18 de març, publicada el 21) dirigida al Rei on li 

comunica haver donat permís a una llista d’oficials dels Regiments d’Infanteria 

(Figura 10) , la qual és iniciada pel mateix Trinidad Casquete Novalvos i el dia 

25 es publica una circular de Polavieja confirmant que s’ha efectuat el 

lliurament de la llicència per 

 (Figura 11) 

4.2.1 Noms propis 

A part del mateix Juan Huguet i dels seus pares, al llarg de tot el document es 

mencionen nombrosos noms propis de comandants militars i, encara que és 

extensa sobre la seva persona, és possible trobar

o del Ministerio de la Guerra. 

El primer que apareix, és Don Trinidad Casquete Novalvos (p.1). Va ser el 

Comandant de Guerra de Barcelona durant anys i sembla que es va retirar al 

març de 1909. Tal i com figura en els butlletins, en una primera instància 

Linares escriu una circular (18 de març, publicada el 21) dirigida al Rei on li 

haver donat permís a una llista d’oficials dels Regiments d’Infanteria 

) , la qual és iniciada pel mateix Trinidad Casquete Novalvos i el dia 

25 es publica una circular de Polavieja confirmant que s’ha efectuat el 

lliurament de la llicència per retir (Figura 12).  
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A part del mateix Juan Huguet i dels seus pares, al llarg de tot el document es 

mencionen nombrosos noms propis de comandants militars i, encara que és 

sobre la seva persona, és possible trobar-los en 
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Comandant de Guerra de Barcelona durant anys i sembla que es va retirar al 
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Els següents en ser referenciats són Gonzalo Punceñas, Comandant de 

Guerra, i Manuel Nager, segon comandant en cap, dels quals no s’ha pogut 

trobar informació detallada. Un cas semblant és el de Carlos A

Comandant de Guerra de València. En el Diario del Ministerio de la Guerra es 

nombra a un Carlos Aparici Guijarro (per exemple al Parte Oficial publicat el 25 

de juliol de 1899, núm.

persona. 

Als inicis de la tercera pàgina apareixen Enrique García i Manuel Silva, dos 

comandants majors dels que tampoc s’ha pogut saber més. A continuació, en la 

descripció de les primeres batalles, es menciona a Manuel Ruiz Rañoy com el 

dirigent d’aquestes. Joan Santac

que havia centrat en ell. Segons narra, Manuerl Ruiz Rañoy era un coronel de 

cavalleria que va capitanejar l’entrada de sis

columnes cap a Santiago, creuant zones controlades

com la ciutat de Bayano o la sabana de Gunábano i Chápala. Així, amb només 

 

(Figura 12) 

Els següents en ser referenciats són Gonzalo Punceñas, Comandant de 

Guerra, i Manuel Nager, segon comandant en cap, dels quals no s’ha pogut 

trobar informació detallada. Un cas semblant és el de Carlos A

Comandant de Guerra de València. En el Diario del Ministerio de la Guerra es 

nombra a un Carlos Aparici Guijarro (per exemple al Parte Oficial publicat el 25 

. 161), però no queda clar si es tracta de la mateixa 

icis de la tercera pàgina apareixen Enrique García i Manuel Silva, dos 

comandants majors dels que tampoc s’ha pogut saber més. A continuació, en la 

descripció de les primeres batalles, es menciona a Manuel Ruiz Rañoy com el 

dirigent d’aquestes. Joan Santacana en un article recent relata la investigació 

que havia centrat en ell. Segons narra, Manuerl Ruiz Rañoy era un coronel de 

cavalleria que va capitanejar l’entrada de sis-cents soldats d’infanteria i tres 

columnes cap a Santiago, creuant zones controlades pels guerrillers cubans 

com la ciutat de Bayano o la sabana de Gunábano i Chápala. Així, amb només 
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Els següents en ser referenciats són Gonzalo Punceñas, Comandant de 

Guerra, i Manuel Nager, segon comandant en cap, dels quals no s’ha pogut 

trobar informació detallada. Un cas semblant és el de Carlos Aparici, 

Comandant de Guerra de València. En el Diario del Ministerio de la Guerra es 

nombra a un Carlos Aparici Guijarro (per exemple al Parte Oficial publicat el 25 

161), però no queda clar si es tracta de la mateixa 

icis de la tercera pàgina apareixen Enrique García i Manuel Silva, dos 

comandants majors dels que tampoc s’ha pogut saber més. A continuació, en la 

descripció de les primeres batalles, es menciona a Manuel Ruiz Rañoy com el 

ana en un article recent relata la investigació 

que havia centrat en ell. Segons narra, Manuerl Ruiz Rañoy era un coronel de 

cents soldats d’infanteria i tres 

pels guerrillers cubans 

com la ciutat de Bayano o la sabana de Gunábano i Chápala. Així, amb només 
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deu dies les tropes espanyoles havien aconseguit el poder a Santiago i com a 

reconeixement del mèrit se’l va ser nomenar comandant general dels 

Sometents Armats de Catalunya. Malauradament, de tots els altres militars 

nombrats al llarg de la pàgina no s’ha pogut trobar més informació a part del 

seu càrrec militar: Juan de Font (Comandant de guerra de Guantánamo), Don 

José Vaquero (Coronel), Don Francisco Canellas (Comandant) i Tomás Palacio 

(Comandant). 

A la quarta pàgina s’esmenta a Don Julian Suarez Inclán, figura molt distingida 

de l’època. Tal i com s’expressa a la seva biografia (Sánchez), va sobresortir en 

l’àmbit polític i en el militar. Per una banda, va ser diputat, senador (1850-1875) 

i ministre d’Ultramar (1883) i escollit de nou com a diputat a les Corts en el 

districte asturià (1886). Per l’altra, va intervenir en la sublevació de San Gil a 

Madrid (1866), va entrar al Regiment de Cavalleria del general Pavia (1868), va 

participar a la Tercera Guerra Carlista (1873) i va ser cap d’Estat Major del 

Segon Cos de l’Exèrcit a Cuba on va derrotar líders cubans com Máximo 

Gómez o Antonio Maceo. També es parla dels coronels Cabipto Ruiz (el nom 

podria no ser l’adequat), Juan Hernández Ferrer i Tomás Rotger, dels que no 

s’ha pogut descobrir més sobre la seva vida. 

De tots els mencionats a la cinquena pàgina, només és possible trobar una 

informació detallada i contrastable de Juan Arolas; així doncs, no se sap més 

de Pedro Carbón (Cap representant del Regiment de Luchana nº 28), de 

Francisco Pérez Martínez (Comandant al cap) ni d’Andrés Gomez (Capità al 

cap accidental). Va ser un distingit comandant des d’abans de la Guerra de 

Cuba. Segons s’especifica en la biografia redactada per Reial Acadèmia de la 

Història, va ascendir ràpidament des de la posició de Cadet fins a capità i el 

1860 es va retirar, però va liderar batalles a Madrid i Santander durant la 

insurrecció de la Gloriosa i a finals d’any va retornar a l’exèrcit com a 

comandant. Durant anys va dirigir diversos regiments i batallons i alguns 

combats contra els carlistes. El 1896 va viatjar a Cuba amb el general Weyler i 

allí va encapçalar combats i va sortir-ne victoriós, fet pel qual va rebre 

condecoracions i l’ascens a general. A més, el 1898 va ser el governador militar 

de l’Habana.  
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No s’ha pogut trobar informació d’Ignacio Bosch (Comandant de Guerra de 

Tarragona), de Pedro Capuela (Comandant Major, de José Lastre (Comandant 

Major), d’Eduardo Cano (Comandant Major) ni de Rafael Roselló Aloy 

(Comandant Major del Regiment d’Infanteria d’Ontoria nº102). 

  4.2.2 Regiments 

Amb el pas del servei militar Juan Huguet és destinat en diferents Regiments 

d’Infanteria. El primer, és el Regiment de Biscaia número 54, que es va 

transformar en el número 51 el 1893 amb la reorganització ideada el febrer de 

1892. El 28 d’agost de 1895 el seu primer batalló va sortir de València amb 

direcció cap a Cuba i no va partir d’allí fins després del fi de la guerra, 

concretament el 19 de gener de 1899. Durant tot aquell període els seus soldats 

van lluitar en nombroses batalles i, malauradament, va sofrir moltes baixes (de 

Miguel, Izquierdo i Navarro, 2014).  

Al cap de tres anys és assignat a la Reserva del Regiment d’Infanteria d’Ontoria 

número 102 i en el retorn a la reserva activa (1895) al Regiment de Luchana 

número 28. Són Regiments que apareixen mencionats en diversos documents 

oficials, com en apartats del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra o en 

llistats de Manifests d’Infanteria, però en els quals no es parla de la seva 

història. 

Posterior a la seva marxa de la guerra, Juan Huguet entra al Regiment 

d’Albuera, concretament el febrer de 1897; desgraciadament tampoc ha estat 

possible recopilar prou informació per traçar el seu perfil amb detall. El 1898 

causa alta al Regiment de Gravelines número 89 en situació de reserva, però 

se’l redirigeix de nou al Regiment d’Ontoria número 102. Altra vegada, 

desgraciadament, no s’han trobat suficients dades del Regiment de Gravelines 

per a descriure’l adequadament. 

  4.2.3 Vaixells 

Tots els vaixells de l’Exèrcit durant la Guerra eren proporcionats per la 

Companyia Transatlàntica espanyola (formada el 1881). Estava obligada per la 
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Reial Ordre del 10 d’octubre de 1885 a proveir-lo amb els bucs León XIII, 

Alfonso XII, Patricio de Sarústegui, Reina Maria Cristina (Figura 11), 

Montevideo i Buenos aires. Amb tot això, van decidir facilitar cinc bucs a més a 

més, per a assegurar la circulació habitual del correu postal; aquests van ser els 

vapors Santiago, San Fernando (Figura 12), Santa Bárbara, Montserrat i Colón 

(Negreira 1996).  

De tornada des de Cuba cap a Espanya Juan Huguet va viatjar a bord del 

Reina Maria Cristina mentre es recuperava d’una malaltia. Com ell, milers de 

soldats van emmalaltir durant el seu temps de servei a Cuba, arribant a escalar 

fins a les 50.000 baixes. Les més comuns eren la febre groga i el vòmit negre, 

dues patologies altament contagioses. Molts morien en el trajecte de transport a 

la Península i, en aquells casos, els capitans llençaven per la borda els seus 

cadàvers al mar (Pons, 2020). A més, la gestió de l’infermeria als bucs era 

pèssima. Per tot això, se’ls va atribuir el nom de “Barcos de la muerte”. Marco 

Pons cita un cas extremadament representatiu: el trajecte del Chateau Laffitte 

en el qual van morir 53 soldats,dels 1.264 inicials, i que després de la defunció 

van ser tirats a l’aigua. Dintre de la història familiar s’explica que el Juan va 

estar a punt de patir aquest final, però que per sort els dirigents del vaixell van 

decidir no llençar-lo. 

 

(Figura 13. Vapor Reina Maria Cristina. Extret de "Vapor Correo Reina Maria Cristina" Gravat 

de la Revista de Navegació i Comerç. Any 1893) 



 

(Figura 14. Vapor San Fernando. Extret de "Gravat del San Fernando" Aparegut al diari El 

Correo de España 6 octubre 1895.) 

  4.2.4 Batalles

Entre 1895 i 1896 Juan Huguet va participar en 18 batalles a les ordres de 

diferents coronels. Una d’aquestes va ser la Presa de Ramon de las Yaguas. Al 

principi les tropes espanyoles es van veure superades per les cubanes, tal com 

es recull a però més tard van tornar a 

van sortir victoriosos. De totes maneres, a final de mes es va celebrar un 

consell de guerra on altres oficials espanyols van matar al que l’havia dirigit 

perquè van considerar que no havia actuat a
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Entre 1895 i 1896 Juan Huguet va participar en 18 batalles a les ordres de 

diferents coronels. Una d’aquestes va ser la Presa de Ramon de las Yaguas. Al 

principi les tropes espanyoles es van veure superades per les cubanes, tal com 

d van tornar a enfrontar-s'hi amb més soldats i finalment 

van sortir victoriosos. De totes maneres, a final de mes es va celebrar un 

consell de guerra on altres oficials espanyols van matar al que l’havia dirigit 

que no havia actuat amb prou força. 
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diferents coronels. Una d’aquestes va ser la Presa de Ramon de las Yaguas. Al 
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amb més soldats i finalment 

van sortir victoriosos. De totes maneres, a final de mes es va celebrar un 

consell de guerra on altres oficials espanyols van matar al que l’havia dirigit 
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   4.2.5.1 Anàlisi del mapa 

Aquest mapa temàtic mostra les localitzacions dels espais on es van lliurar les 

accions i les batalles de la Guerra d'Independència cubana de les quals Joan 

Huguet va participar entre 1895 i 1896. La llegenda identifica amb colors 

diferents cadascun dels punts juntament amb el nom del conflicte i en quina 

zona actual es troben.  

Es pot observar que en un inici els conflictes es concentren principalment a la 

zona sud-est de l'illa, mentre que amb el pas dels mesos es traslladen cap al 

nord-oest.  

El mapa reflecteix l'evolució del conflicte i l'organització de l'exèrcit. Els 

batallons no tenien assignades zones en específic, sinó que anaven lliurant 

accions segons indicaven els comandants. També fa visible que en un mateix 

dia es podia arribar a lluitar en diverses batalles diferents. Cal esmentar que el 

paisatge de les localitzacions són totes molt variades, algunes són en zones 

més muntanyoses i d'altres més costeres, fet que va influir molt en el 

desenvolupament de la guerra.  

Així doncs, el mapa és la representació gràfica de les batalles en les quals va 

intervenir Joan Huguet.  

(El procés d'elaboració és explicat en l'Annex 7) 

 

  4.2.6 Hospitals 

Durant el temps que va ser malalt, Juan Huguet va ser ingressat en dos 

hospitals diferents, l’Hospital Militar de Santiago de las Vegas i l’Hospital 

Alfonso XIII de la Habana. L’últim era, segons explica Yamil H. Kouri, un dels 

dos hospital militars més grans de Cuba, juntament amb el de Regla. 

  4.2.7 La pesseta de l'època 

De la primera pàgina sorprèn l’import de diners que se li demana durant la 

revista de maig pel seu uniforme: 50 pessetes. En anuncis de mesos del 
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mateix any els preus del elements publicitats són molt més baixos, 

sobretot si es compara amb productes similars com ara roba. Un bon 

exemple és la pàgina d’anuncis publicada el 13 de juny de 1891 al diari La 

Vanguardia (7a pàgina) on es pot observar que per 9.4 metres en total de 

tela de llana amb un brodat de seda es cobren 22’5 pessetes (Figura 13). 

 

  (Figura 15) 

5. CONCLUSIONS 

En iniciar aquest estudi es va plantejar com a objectiu principal de recerca la 

reconstrucció del periple militar de Juan Huguet Ferrer i relacionar-lo amb el 

moment històric que va viure. Aquest propòsit s’ha complert, donat que s’ha 

pogut contrastar el contingut del document sobre el servei militar de Juan 

Huguet amb altres fonts oficials. A més, s’ha obtingut la visió més subjectiva 

d’aquest període vital de protagonista a través de l’entrevista amb la seva neta 

Antònia Martí. Com milers de joves de famílies humils, el Juan va haver de 

complir un llarg servei militar que va comportar la seva participació en una 

guerra llunyana. Aconseguir aquest objectiu també ha suposat haver de 

treballar un marc teòric a través de diversa bibliografia, de manera que ha 
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incidit en el meu coneixement sobre aquest període històric. D’altra banda, la 

recerca m’ha permès conèixer millor la vida del meu rebesavi. 

 

Pel que fa a les preguntes d’investigació, la primera ‘qui era Juan Huguet 

Ferrer’, ha obtingut resposta a través de fonts escrites primàries (documents de 

l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, Document Nacional d’Identitat, 

fotografies...) i sobretot a través del record de la seva neta Antonia Martí. 

Popularment es diu que una persona no acaba de morir del tot mentre quedi 

algú que el recordi. El cas és que el pas del temps difumina aquests records. 

L’Antonia pot explicar només una part de la vida del seu avi, potser la més 

íntima, però no deixa de tenir una visió subjectiva i la d’una nena que estima el 

seu avi. Per tant, es pot dir que aquesta pregunta d’investigació no ha pogut ser 

contestada al complet. Faltarien altres mirades per dibuixar la figura completa 

del Juan qui, a més d’avi, va ser pagès, treballador d’una fàbrica, soldat, pare, 

veí, amic… 

 

La segona pregunta d’investigació ‘‘Com impacta un fet històric en la vida 

d’una persona anònima de la societat civil’, ha tingut resposta en el sentit 

que resseguint la legislació vigent a l’època s’ha pogut relacionar amb episodis 

de la vida d’en Juan Huguet. Queda molt clar per exemple, en el cas de les 

lleves. En pertànyer a una família molt humil, el Juan no va poder pagar la 

redempció de 1500 pessetes que s’havia fixat i que només beneficiava a les 

famílies més benestants. Aquest fet va suposar que el meu rebesavi hagués de 

complir dotze anys de servei militar i participar en una guerra a l’altra banda de 

l’Atlàntic. Amb tot, tornem a trobar-nos amb un altre vessant vital que ha quedat 

sense contestar. Em pregunto, com va viure aquells episodis? Estava enfadat o 

resignat quan el van quintar? Com va viure les batalles, tenia por? Era valent? 

Sentia nostàlgia? Va pensar que potser no tornaria a casa? El record de la 

guerra el va mantenir viu tota la vida? Com el va afectar la Guerra Civil 

espanyola, després d’haver participat ell a la Guerra de Cuba? Aquestes i 

moltes altres qüestions quedaran sense contestar. 

Pel que fa a la hipòtesi, amb l’estudi del transcurs vital d’un ciutadà anònim 

es pot contribuir al coneixement de l’època històrica que va viure aquest 
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individu, m’ha sorprès comprovar que per molt anònima que sigui una persona 

es poden localitzar fonts directes amb informació personal. Evidentment, la 

Guerra d’Independència de Cuba no es podria explicar només amb el periple 

del meu rebesavi, però la informació que s’ha pogut incloure en aquesta 

recerca sí que podrà servir per a d’altres investigadors sobre aquest episodi 

històric. 

Per concloure, assenyalar com a objecte d’estudi vàlid i interessant les 

persones considerades fins fa poc anònimes i no interessants per a passar a la 

Història.  
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ANNEX 1 DOCUMENT DEL SERVEI MILITAR DE JUAN HUGUET 
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ANNEX 2 TRANSCRIPCIÓ I CODIFICACIÓ DEL DOCUMENT 

 

 

(P.1) 

EL CAPITÁN GENERAL DE Cataluña y en su nombre el Coronel del Regto  Jutª Reserva de 

Ontoria nº 102 Don Trinidad Casquete Novalvos. 

CONCEDO LICENCIA ABSOLUTA, por haber permanecido doce años en el servicio militar, 

desde la fecha de su ingreso en Caja, según lo dispuesto en los artículos 2.º y 7.º de la ley de 

reclutamiento, al soldº Juan Huguet Ferrer, hijo de Salvador y de María, natural de 

Picamoixons, Juzgado de primera instancia de Valls, provincia de Tarragona, nació el día 9 de 

octubre de 1872, de oficio labrador, su estado soltero. Fué alistado en el reemplazo de 1891 y 

clasificado como soldado, habiendo prestado los servicios que se expresan al dorso. 

Y por haber cumplido su compromiso en el Ejército, expido la presente en Villª y Geltru a 20 

Noviembre de 1902 

         FIRMA 

Anotado al folio 75 núm. 6 

EL COMANDANTE MAYOR 

FIRMA 

Esta licencia no es válida si no lleva el sello en seco del DEPÓSITO DE LA GUERRA. (Real 

orden de 27 de mayo de 1890, D. O. núm, 118). 
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(P.2) 

 

AÑOS 

 

 

SITUACIONES, SERVICIOS Y VICISITUDES 

 

1891 

 

 

Presentado en acto de revista =El Comte de Guerra=Gonzalo 
Punceñas = El Comte 2º Jefe= Manuel Nager= Hay un sello que  dice 
= Comª de Guerra de Tarragona=1892= Se le leyeron las leyes 
penales y en 8 de Marzo es baja en Caja por pase al Regto de 
Vincaya, nº 54= El Comte 2º Jefe Manuel Nager= Precedente dela 
Caja reclutas dela 2ª M de Tarragona y con arreglo a la R.O.V. de 25 
de Febrero último (D. O. nº44) causó alta en la 1ª Compª del 1er Bon 
de este Regto Infª de Vizcaya nº 54, en la revista de Abril con fecha 8 
del anterior incorporándose el 10 del mismo y quedó en Valencia de 
instrucción y (guión?); y en la revista de Mayo prestó juramento de 
fidelidad a las banderas= El Comte Mayor Orduña= En el extracto M 
revista del mes de Mayo se le reclaman a este indº = 50 ptas. importe 
de su 1ª puesta de vestuario. Valencia 10 Mayo 1892= El Comº de 
Guerra Carlos (Apariei?) = Hay un sello que dice = Comª de Guerra 
de Valencia= El Comte Mayor= Orduña= De (guion?) en Valencia 
firmó el año, habiendo ascendido a soldº de 1ª clase= El 1º de Nob- El 
Comte  Mayor - Orduña 1893= En la anterior situación. Por R.O. V. de 
29 de Agosto ( C L. nº291) reorganizando el Ejército, tornó este Regto 

el nº 51 y de (guion?) en Valencia firmó el año= El Comte 

Mayor=Orduña=1894=En igual situación hasta el 31 de Octubre que 
en virtud delo dispuesto en R.O.V. de 23 de dicho (D. O nº 232) 
marchó a Picamoixons (Tarragona) con L.J. por exceso de fuerza y 
en esta situación firmó el año=El Comte Mayor = Orduña. En la 
anterior intervención Por .R.D. de 25 de Enero le fué concedida la  
cruz sencilla del M. M. como comprendido en el R. D. de gracias de 
16 de Mayo  del año último, expedido con motivo del cumpleaños de 
J. M. el rey D. Alfonso XIII, continuando en igual situación hasta fin de 
Marzo que es baja en este Regto por pase a situacion de Rv. Activa 
con destino al 1er Bon del Regto Rv de Ontoria, nº 102, por haber 
cumplido los tres años de servicio activo; se le expidió certificacado 
de solteria el 20 del  
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(P.3) 

 

 AÑOS 

 

 

  

indicado mes.=El Comte Mayor Orduña=1895= En la revista de 
Abril causó alta en la 3ª Agrupación, quedando en Rv. activa= El 
Comte Mayor- Enrique García- En igual situación hasta el 10 de 
Agosto que con motivo dela R.O. (D. O. nº165) en que se ordenó 
su cencentración a filas causó baja en este Regto con destino al de 
Luchana nº 28= El Comte Mayor = Manuel Silva= De (guion?) en 
(Barna?) hasta el dia 22 de Agosto y con este Bon. expedicio navio 
a Cuba embarcó en el vapor S. Fernando y el dia 6 de Septiembre 
desembarcó en el vapor en el puerto de Caimanera de 
Guantánamo. El dia 7 emprendió la marcha por ferro-carril 
hallándose en él encuentro temido con él enemigo en el puerto 
denominando Las Lajas, a las órdenes de su F. C. D. Manuel Ruiz 
Rañay, llegando a Guantánamo el mismo día y continuando en 
operaciones de campaña en 16 del mismo mes se halló en la 
acción y toma del campamento de La Piedra a las órdenes de un 
F. C. D. Manuel Ruiz Rañay y en 25 del indicado mes se halló por 
vez 2ª en la acción y toma del indicado campamento. El Jefe del 
Detall= (Malo?) en el extracto de revista del mes dela ficha se 
reclaman a este indo 3 pesos importe dela diferencia de 1ª puesta 
de vestuario= Guantánamo 30 Nob 1895 El Comte de Guerra= Juan 
de Font=Hay un sello que del Comte de Guerra de Guantánamo - 
Continuando de operaciones por la jurisdicción de Guantánamo El 
15 de (Diciembre) se halló en la acción temida en el Ramon delas 
Yaguas a las ordenes del Coronel D. José Vaquero, el día 16 se 
halló en la acción de Guerra Guinea, Luvay, Palmarrito a las 
órdenes del C. S. Grud? D. Francisco Canellas y de igual servicio 
firmó el año. El Jefe del Detall= (Malo?)=1896= Continuando de 
operaciones de campaña. El día 28 de Enero se halló en la acción 
y toma del campamento Los Plátanos a las órdenes del Comte D. 
Tomás Palacio; en 31 del mismo mes halláse en la acción y  toma 
del Campamento, Sabana la Mar a las órdenes del mismo Jefe. El 
16 de Febrero y con fuerza de su Don. se trasladó por ferro-carril al 
puerto de Caima- 
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(P.4) 

 

 

 

 

 

AÑOS 

 

 

  

-nera donde embarcó para la Habana a bordo del vapor Mortera 
desembarcando el día 21 en Regla, subiendo a operaciones por 
esta Zona el día 26 se encontró en la toma del campamento La 
(cora?) a las ordenes del G. S. Gual D. Cabipto Ruiz. El 16 de 
Marzo tomó parte en la arena temida con el enemigo en el puerto 
denominado Galope, a las ordenes del 1r coronel D. Julian Suarez  
(Ziclan?). Segun oficio dela Subinspeccion del Arma, nº 280, fecha 
13 de Mayo el mismo contenido en esta filiacion le fue concedida 
por el G. S. C. Gual dela J. Cuba en 29 de Abril la cruz roja del M. 
M. en recompensa desu distinguido comportamiento en la gloriosa 
acción del Galope, temida el 16 de Marzo, contra las partidas 
enemigas de Macero y otros Cabecillas. El 21 de Abril se halló en 
la acción habida con el enemigo en los Catalanes y finca Zurrapa y 
el 24 del mismo en el sitio llamado Castilla y G. Juan (Ferrer, El 27 
de dicho mes) a las ordenes del (4?) Coronel Juan Hernandez 
Ferrer. El 27 de dicho mes se halló al brillante encuentro sostenido 
con la partida de Massó y Acea? en la colonia Jaleón la que con 
tres compª del Bon desalojó al enemigo de sus trincheras por 
medio de un enérgico ataque a la bagoneta a las ordenes del 
mismo Jefe. El 31de Mayo se halló en el encuentro temido con el 
enemigo en el Potrero El Curro, a las órdenes del Z. Coronel D. 
Tomas Rotger. En 5 de Junio se halló en el fuego temido en la 
finca Concha alvarez? a las ordenes citado Jefe. Formando parte 
dela columna del (?) Coronel D. Tomás Rotger, el 7 de Junio se 
halló en los encuentros temidos con los insurrectos en el potrero 
Lotalongo y Finca delicia. El día 2 de Julio en los fuegos temidos 
en las fincas Guayabo La (Cumda?) y S. José. El 10 tomó parte 
enla acción habida contra las partidas de Zaya Basan y Perpiñan 
en el Potrero Vargas. El 27 del mismo en los fuegos temidos y 
combates librados por 2ª vez en las fincas Pan La (Cumda?) y S. 
José y el 20 del propio con la acción habida en la finca 
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(P.5) 

 

  AÑOS 

 

  

  

La Estrella, en cuyas acciones estuvo a las immediatas ordenes 
del Jefe dela (columna?). Según propuesta aprobada por el G.? 
C. General de esta Junta? en 14 de Agosto (B. O. nº 20) se le 
concedió la cruz roja del (? ? ) en recompensa de su distinguido 
comportamiento y mérito (contados?) el 27 de Abril en el brillante 
combate librado en la finca Jaleón contra los insurrectos. El 27 de 
Agosto pasó a la línea (W. de Mauriel a ? ), quedando en 
(dietro?) punto de operaciones a las órdenes del (G. S. ??) de 
División D. Juan Arolas, hasta el 18 de Octubre que ingresó en el 
Hospital W de Santiago delas Vegas en cuyo establecimiento 
permaneció hasta el 19 de Nob que como (presumto?) para la 
Península se trasladó al de Alfonso XIII dela Habana para sufrir el 
reconocimiento reglamentorio y en el verificado el 22 del mismo 
fué destinado a continuar sus servicios a (dietro?) distinto por 
padecer de enfermedad Cloro-anemia y hallarse comprendido en 
la R. O. de 29 de Agosto de 1860, según oficio dela S. J. nº 824 
de 11 de Diciembre . el Jefe del (betall?)- Pedro Carbon- Sigue un 
certificado de los Jefe de su Cuerpo = Pedro Carbon= (??) El Jefe 
Representante Carbon= Reg(?) (?) Su(?) (?) 28 (??). El mismo 
que figuro en la presente copia de filiacion según (vota?) que 
antecede una (?clorado) a continuar sus servicios a la Penínsua 
para cuyo punto salió el día 12 de Diciembre último, a bordo del 
vapor (coneo? convo?) Mª Crisina para Cadiz=Habana 27 Enero 
1897= W con(?) Jefe Francisco Perez Martinez= Depósito de 
(Lumbarque?)  y desembarque dela Habana 189= Procedente del 
distinto M. de Cuba desembarcó en el puerto de Cadiz el día 25 
de Diciembre de 1896 del vapor Reina Mª Cristina, marchando a 
Picamoixons (Tarragona) en uso de 4 meses de Licencia por 
enfermo y por V. dela  3ª Sección del Ministerio de la Guerra de 6 
de Febrero de 1897 fue destinado al Regto Infª de Albuera nº26= 
El Capitan Jefe acci(?) = Ándrés Gomez- Depósito de 
(Lumbarque) para Ultramar 
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(P.6) 

 

AÑOS 

 

 

   

De Cadiz= Por los motivos que se expusieron en la nota anterior 
fue alta en este Regte en la revista de Marzo con fecha 25 de Db. 
de 1896, incorporandose en la plaza de Tarragona terminado que 
hubo la licencia  de 4 meses que se le concedió. Cayuela=En el 
extracto de revista del mes dela ficha se le reclamaron 30'75 ptas 
importe dela parte proporcional de su 1ª puesta de vestuario que 
marco el párrafo 2º del artº 96 del vigente reglamento de revista. 
Tarragona 8 Octubre 1897. El Comº de Guerra Ignacio Borch= 
comº de Guerra- de Tarragona= 1898= de guerra en Tarragona y 
en 21 de Marzo marchó con L.J en Picamoixons (Tarragona) por 
cuyo motivo en fin de dicho mes causo baja en la guerra para 
haberes de este Regto y alta en 1º del siguiente en la situación de 
L.J . en cuya situación continuó hasta fin de (?) que con arreglo en 
la A.O. de 22 del mismo mes (D. Onº 211) causo baja en este 
Regto por pase al de reserva de Gravelinas nº 89, en situación de 
2º Rva. habiendosele expedido la correspondende fe de soltería= 
El Comte Mayor= Pedro Capuela= Por el motivo que citó la nota 
anterior fué alta en este Regto Infª Bon de Gravelinas nº 89 y 4ª 
agrupación en la revista de Octubre= El Comte Mayor José Lastre= 
(?) sin efecto su alta en este cuerpo por pertenecer a la 
demarcación del Regto   Rva de Ontoria, nº 102- El Comte Mayor 
José Lastre= Procedente del Regto  Infª de Albuera? por los 
motivos que expuso la nota anterior en quedando la 2a Rva en la 
misma intencion firmó el año= El Comte Mayor= Eduardo Cano= 
1899 En situación de reserva todo el año- El comte Mayor (?) 1900 
y 1901- En id todo el año= El comte Mayor Roselló= 1902= En id 
hasta fin de Nob que causa baja en este Regto por haber sido 
licenciado absoluto ya cumplido con arreglo a la R. O. V. de 14 
Febrero 1900 (C. L. nº 94)= El Comte Mayor Roselló 

 

Don 
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(P.7) 

 

 

AÑOS  

 

 

SITUACIONES, SERVICIOS Y VICISITUDES 

  

Rafael Roselló Aloy, Comte Mayor del Reg(no?) Sufº (?) de 
su torno, nº 102 del que es (?) Jefe el Coronel Don 
Trinidad Casquete Novalvo. 

 

Certifico: Que la precedente licencia absoluta en expuesta 
a la filiación que obra (activando?) en la oficina de mi 
cargo= Villanueva y Geltrú Treinta de Nob de mil 
novecientos dos. 

 

FIRMA 

 

FIRMA 
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ANNEX 3 CÒPIA DIGITAL DE DOCUMENTACIÓ AHAT 

Bateig Juan Huguet

 

Casament Juan Huguet i Tecla Suñé 
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Bateig Salvador Huguet Suñé 

 

Casament Juan Huguet i Teresa Isern 
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Bateig Teresa Huguet Isern 

 

Bateig Josep Martí Martí 
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Casament Teresa Huguet i Josep Martí
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ANNEX 4 TRANSCRIPCIÓ DE L'ENTREVISTA A ANTÒNIA MARTÍ HUGUET 

+ Anna Artiz Ramos 

- Antònia Martí Huguet 

 

1r VÍDEO  

+ Com et dius? 

- Jo, Maria Antònia Martí Huguet 

+ Tu ets la meva àvia, i la néta de Juan Huguet Ferrer, no? 

- Sí 

+Llavors, eeem... El teu avi on va néixer i a on? 

- Ui! Quan va néixer ara això no ho tinc jo.  

+ Bueno, i on? 

- Aaa... A Alcover 

+ I, què és allò que li va passar, quan era molt petit, amb la riuada? 

- Allò era, que es veu que era la riuada que deien de Sta. Tecla i ell llavorens 

era petitet i els seus pares estaven a la papelera catalana i es cuidaven d'allò, 

dels cavalls i les bèsties que tenia lo senyor Eloi. Però, resulta que llavorens, es 

veu que no sé si era per Vilaverd o era... no ho sé, o a Montblanc, no ho sé a 

on, va quedar un pont tapiat, que l'aigua no podia passar per aquell pont. Com 

que no podia passar, allò va anar fent com... com a panxa perquè l'aigua 

espitjava per volguer d'allò, i quan es va rebentar clar, va baixar un aiguat que 

va fer por. Per això, els pares del meu avi van córrer a què no s'ofeguessin els 

cavalls ni... nin així, més que res els cavalls. I amb això la seva mare va dir al 

pare del meu avi, li va dir "Ai Salvador! Ai Salvador! I el nen? I el nen?" "Oi, ara 

què ens ha passat! Corre, corre, anem cap a dalt!" I resulta que el nen estava 

en un bressol, que abans no eren llits com ara, en aquells anys, eren uns llitets 

que anaven tipus com si fossin una barca. Estava ple d'aigua aquell llitet, però 
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clar, com que els peus feien això, o sigui que el llitet que dormia li va fer de 

barca i per això no es va ofegar. 

+ I els seus pares com has dit que es deien? 

- La seva mare Maria i el seu pare Salvador 

+ I tenia germans? Sí, no? Quants? 

 - Germans ell, quants en tenia? Una noia 

+ Només una noia? 

- Eren un noi i una noia sí. 

+ I com era la seva situació econòmica? 

- D'ell? 

+ De la família en general, treballava el pare o...? 

- Sí, eren aquí a la papelera, que llavorens era Papelera Catalana Josep Eloi i 

els seus pares treballaven allí doncs, a la papelera aquesta, fent diguéssim... 

Com ho diré això? Com si fessin de d'allò, de...  

+ Masovers? 

- De masovers sí, com si fessin de masovers 

+ Llavors, rics no? 

- No 

+ I pobres tampoc, no? 

- Treballadors 

+ I va rebre alguna educació el teu avi? Va anar a l'escola algun any? 

- El meu avi va anar, de l'edat que em sembla era dels 4 anys fins als 8. 

+ I llavors es va ficar a treballar? 

- I llavorens sí, es va ficar a treballar a la mateixa papelera, però de fogoner. 
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+ I... I com era ell? Quin caràcter tenia el teu avi? 

- Molt bo, lo caràcter el tenia molt bo, molt. 

+ I ell després, més endavant es va casar dues vegades, no? 

- Sí, es va casar dues vegades, perquè la primera dona es va morir i resultava 

que ell ja tenia tres fills. I clar, com ho havia de fer, un home sol amb tres 

criatures? 

+ I, la casa on vius ara mateix, la va construir ell? 

- Jo sempre li havia sentit a dir que l'havien fet entre ell i el seu pare. 

+ Ca la Tona 

- Ca la Tona 

 

2n VÍDEO  

+ I el teu avi va rebre algun tipus d'educació, va anar a l'escola? 

- Sí, de l'edat dels 4 anys fins als 8 anys, que llavorens, bueno, ja el van posar 

a treballar 

+ I sabia escriure i llegir? 

- Sí, sabia llegir i sabia escriure 

+ I de què el van posar a treballar? 

- De fogoner, ell va treballar de fogoner a la papelera del senyor Eloi 

+ I què és això de fogoner? 

- Pues, a la caldera, a fer-hi foc per fer el paper. Això també ho va fer el d'allò, 

l'avi! 

+ A, l'avi també va treballar d'això, el meu avi. I, em... Com era el seu caràcter? 

- Lo seu caràcter era doncs, molt bona persona. Ell no era que s'enfadés, no.  
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+ I era tranquil i tal? 

- Ell era... era molt serio 

+ Serio, no era massa simpàtic? 

- Era molt serio, però dintre del serio que era, era molt bona persona 

+ Llavors ell es va casar dues vegades, no? 

- Sí, es va casar dues vegades perquè, pues bueno, la primera dona se li va 

morir 

+ I va tenir fills amb la primera dona? 

- Sí, va tenir tres fills. Una que es deia Maria, un altre que es deia Salvador i 

una altra que es deia Carme. 

+ I la segona és la teva àvia? Sí, la segona dona amb la que es va casar és la 

teva àvia? 

- Sí  

+ I amb ella quants fills va tenir? 

- Dos 

+ La Teresa, no? La teva àvia... 

- La Teresa i el Joan 

+ I ell va ser qui va construir la casa on vius avui en dia? 

- Jo sempre li havia sentit explicar, que entre ell i el seu pare s'havien fet la 

casa que avui vivim, estem. 

+ Ca la Tona 

- Ca la Tona 

+ I com era la teva relació amb ell, parlàveu molt o més aviat...? 
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- La meva relació amb ell era boníssima, no podia ser més bona. Ell, pobret, 

m'asseia a la seva falda i m'explicava pos mira la primera persona que van 

enterrar al cementiri de Picamoixons va ser aquesta, quan la lluna està girada 

així, no sé si em va dir que era que s'amagava o es tornava a fer grossa, però, 

m'explicava coses, no m'explicava cuentos l'home, perquè de cuentos crec que 

no en sabia, però m'explicava coses d'aquestes ,de la casa del poble, que en 

aquella casa i eren tants, que en aquella també... Coses així 

+ I... Sobre la Guerra de Cuba ell en parlava? Sobre com havia estat la seva 

participació i tot, o no? 

- No gaire. Jo, clar, suposo que quan hi era jo... 

+ Clar, o sigui, amb tu directament hi va parlar? 

- No, mai. 

+ I el que saps llavors? 

- Jo lo que sé, ho sé per la meva mare i per haver sentit alguna cosa inclús de 

gent pel carrer. Però, bueno, jo sé de tot de la Guerra de Cuba perquè lo que 

ell los hi va explicar, ho explicava ja a ells, a mi ja no, mai no m'ho va explicar. 

+ I llavors, què explicava? Què recordes que haguessis escoltat? O sigui d'això 

que dius que saps, què deia? 

- Mira, deia que havia estat malalt, que havia agafat les Febres, i que el capità 

del barco ja el volia tirar a la mar. 

+ Tornant d'allà 

- Tornant d'allà. Perquè no fos que, clar, encomanés a l'altra gent del barco. 

Però, un, no sé si era, bueno, un dels que tenia algun càrrec, li va dir "Home, 

de moment ja fa bastant de temps que les té aqueixes febres, vols dir que no hi 

hauria ja dingú que estigués encomanat?" Jo, diu "Sempre hi som a temps a 

llança'l, jo no ho faria" I mira, per d'allò d'aquella persona, no el va llençar. I 

veus, es va curar i va arribar bé a casa. 

+ Es va curar en el mateix vaixell? 
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- Sí 

+ Llavors no va tardar molt a recuperar-se 

- No, però els vaixells d'aquell temps no eren los vaixells d'ara 

+ Solia passar això de què si algú estava malalt el llencessin? 

- Sí, es veu que sí, no ho sé 

+ I... Tot el procés de com el van quintar i tot això, en va explicar alguna cosa? 

- Mmm... No... A veure, a veure, havia d'anar a fer la mili, ell i un altre senyor 

del poble. I llavors la mili quan ell el feia, doncs eren, em sembla, tres anys 

seguits, però com ells van agafar que a Cuba hi havia la guerra, en ves de tres 

en van fer sis.  

+ Els hi van allargar 

-Els hi van allargar la d'allò. 

+ I... Saps alguna cosa especial que li passés allà durant la guerra? 

- No. Jo d'això... no, no en sé 

+ I llavors, quan va tornar al poble, que ja estava curat del tot, saps com va ser 

la seva reintegració? Si li va costar tornar a tenir contacte amb la gent...? 

- No, no, no. Això, doncs ell mira va venir de la guerra i... [+ Alguna seqüela...?] 

I ell i el seu pare van d'allò la casa, se van posar a fer la casa... 

+ I... alguna seqüela? 

- No 

+ Res. I... Va rebre algun cop alguna recompensa monetària pel seu servei o 

no? 

- No, ni va poguer cobrar mai. Perquè van dir que tots los que havien anat a 

Cuba, los hi donarien com si diguéssim una pensió, podia ser més grossa o 

més petita. Però a última hora, si l'han donat, ell ja no hi era. 
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+ No l'ha rebut mai? 

- No, ja no. 

+ I llavors, això que dius que ja no va cobrar mai, no va tornar a tenir feina o sí? 

- Ell va tenir la feina d'aquí de la papelera fins que va tenir els anys de retirar-

se, i sempre va fer la mateixa feina, de fogonero 

 

3r VÍDEO 

+ I aquest altre home que dius que hi va anar, saps qui era? 

- Sí, era un altre senyor de Picamoixons 

+ Sí, però el nom el recordes? 

- Ai... quin nom tenia aquell home...? Josep? 

+ Bueno, si no ho recordes, no passa res. 

- No el recordo el nom. Recordo el nom de la casa, que el nom de la casa es 

deia Ca Paulà 

+ I els altres homes del poble no hi van anar? 

- No, de Picamoixons hi van anar només ells dos. 

+ I recordes el nom d'aquella dona que un cop va venir a entrevistar-te per 

escriure un llibre sobre la gent que havia anat a la Guerra de Cuba? Et sona? 

- Sí que em sona. Però, no. Ella volia escriure un llibre per la gent de 

Picamoixons i així. I és clar, es va trobar que del meu avi, no li van trobar cap 

raó a Picamoixons perquè ell, la papelera, perteneix a Alcover, i el meu avi 

posava que havia nascut a la partida d'Alcover. 

+ Llavors en el llibre no el van incluir a ell? 

- Ell el van incluir en el llibre quan es va casar. 
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4t VÍDEO 

+ Què més feia a part de ser fogoner? 

- Com que treballaven a turnos, doncs bueno, la setmana que li tocava de 

dematí, anava de dematí. En acabat, quan venia que plegava a les 2, dinava i 

llavorens se n'anava que feia de pagès. Tenia una horta, una eixermada i una 

martinenquera. I ell, tot i treballar a la papelera, aquests tres trossos de terra 

també els portava. 

 

5è VÍDEO 

[Història que recordava en relació amb el tema de la pensió per la Guerra de 

Cuba] 

- I... Llavorens truquen baix a la porta i surto a la finestra, "Qui hi ha?" Eren dos 

civils, i em diuen "Está Juan Huguet?" Dic "Ara no" Dice "Dónde está?" "Oh!, 

dic, avui no ho sé on ha anat a treballar?" Dice "Que es payés?" Dic "Ara sí" 

Dice "Bueno, ya volveremos" I jo vaig pensar  "Collones, per què el busquen 

ara els civils el padrí si no ha fet res?" I bueno, i sí, sí, van tornar a venir. Just, 

just arribava ell de l'horta. I... piquen i clar, com que ell acabava d'arribar, era 

baix a l'entrada, i diu "Qui hi ha?" i diu "Puede abrirnos por favor?" Estava 

obert, i ell diu "Qué pasa?" Dice "Bueno, lo que pasa se lo voy a preguntar yo" 

Diu "Ah!" Diu "Qué, le iría bien ir otra vez a Cuba?" I ells se'ls mira i diu "A 

paseo, bueno, pero a la guerra no. Y otra cosa le voy a decir, esque las 

piernas..." No li va dir las piernas, li va dir "Les cames ja no em porten". Diu 

"Pues así, lo de ir a Cuba lo dejamos" Diu "Doncs deixem-ho" diu "Jo fa molts 

anys que ho he deixat". Diu "Bueno, esque todo esto, estamos haciendo 

encuestas a todos los que tenemos fichados que fueron a Cuba" diu "Y usted 

es uno de ellos y ahora nos tendría que decir, que ya pone aquí la dirección, 

pero nosotros no sabemos dónde cae la calle de este otro señor" 

+ La de l'altre del poble? 

- L'altre del poble, que hi van anar junts amb el meu padrí. I ell los hi va dir 

"Miri, vostès surten d'aquí cap baix cap a la carretera, passen cap en una plaça 
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que hi ha una font, ja ho veuran, i vostès segueixen una mica de camí que hi 

ha, i trobaran l'església. I al darrere de l'església ja trobaran altra gent que els 

hi diran la casa que és" Que era la casa doncs, se'n diu, jo a casa sempre li he 

sentit a dir jo aquest nom, la casa de Ca Paulà 

+ I llavors, això de tornar a anar a Cuba què és? 

- Això li van preguntar los... Los hi van preguntar per treure-li la conversa 

d'alguna manera, m'entens? Com podia anar el meu padrí a Cuba si tenia ja 80 

anys.  

+ Aquests civils que dius que estaven fent una enquesta, el motiu de 

l'enquesta? 

- Perquè deien que si cobrarien, li van dir. Diu "Esque igual les dan una 

pequeña, o grande o como sea, aa...  

+ Compensació? 

- No. A vere, com es diu això de cobrar... 

+ Pensió 

- "Una pequeña pensión" Però no va arribar a temps la pensió 

+ Però, sí que van tardar, no? A dir això de la pensió? 

- (Gest de molt) Anna fill meu 

+ I saps si a l'altre home li va arribar? 

- Tampoc. Perquè el meu padrí es va morir l'any 56 i no sé si ell per allà cap al 

revés d'aquell any també va marxar. Vaja, no sé si n'hi va haver algun que 

cobrés, perquè en bona hora es van decidir a veure si els hi donaven una 

pensió. Oh clar, esque és així això. 

 

6è VÍDEO 

[Parlant sobre una cançó que el seu avi solia cantar] 
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- Olas que al pasar... Olas que al pasar... Ja no me'n recordo. Sempre cantava 

aquesta cançó. Olas que al pasar... no sé què... venís... Ja no me'n recordo. 

Que ella [la seva mare] també ja només en cantava un tros, perquè ja només 

se'n recordava d'aquell tros i això. Olas que al pasar... 

7è VÍDEO 

[Parlant sobre quines emocions li transmet l'havanera El meu avi] 

- Ah, jo sí. No sé qui tenia una vegada al meu costat. Lo, lo... Ton pare [el meu 

avi] li ho va dir al metge. Diu "Mira, l'avi d'ella és un dels que va anar a Cuba." 

"Antònia, el teu avi va anar a Cuba?" Dic "Sí, sí, va anar a Cuba" dic "A 

passejar no, però hi va anar". I tant! Sembla que no, però quan sents cantar 

aquesta havanera, a mi em ve el record del padrí. Que ja dic, a mi no 

m'explicava res de la guerra. I quan van fer la guerra d'aquí... 

+ La civil?  

- La d'aquí Espanya sí. Ell ja era gran per anar-hi, m'entens? I ja no el van 

cridar. Van cridar al meu pare i al germà de la iaia [es refereix a la seva mare]. 

8è VÍDEO 

+ Passar la guerra, que se li morís la primera dona, i després se li va morir el fill 

també, o sigui va passar una vida... alegre no, veritat? 

- Alegre no, massa alegre no. Perquè els tres fills que va tenir primer li van 

marxar cap a Barcelona, perquè aquí tenien família i sempre deien que la meva 

padrina només feia anar bé a la mama, a les altres dues no les feia anar bé. I 

bueno... I ell ja hi va anar de seguida a Barcelona. Llavorens, aquest, lo tiet 

Salvador, es va posar a festejar i quan feia poder... no sé el temps que feia que 

festejava, però resulta que la nòvia va sortir embarassada i llavorens ell no s'hi 

volia casar. Però, segons diuen, la mare de la noia el va anar a buscar i li va dir 

"O te casas con mi hija, o no sabrás de dónde viene, pero te matamos, eh" I va 

venir a casa i va demanar al padrí, doncs li va explicar el que havia passat, 

doncs que aquella xica estava embarassada, la seva mare volia que es 

cassessin, que ell no s'hi hauria casat! I el padrí li va dir "Tu has fet lo mal, tu 

has de complir com un home. Jo et dono los cèntims que et toquen del... (de 
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què?) de l'herència. Te cases i pare de la criatura que et vingui. I sinó, per què 

ho feies?" 

+ Ossigui llavors, quan es va casar amb la teva àvia i van tenir a la teva mare, 

llavors els altres van decidir anar a Barcelona... 

- No, la meva mare i el seu germà ja eren grandets, no grandets, ja eren 

bastant grandets. 

+ Ossigui van viure un temps junts? 

- No, junts no. Primer sí, van viure junts amb el padrí i la padrina. Però, en 

acabat, clar, ja van trobar que hi havia la meva mare i... son germà. Però 

aquestos ja eren de la segona dona, i... clar, aquells tenien família de la seva 

mare que els burxaven per a que diguessin que la meva padrina los hi donava 

mal viure i el seu pare no feia res. I llavorens, com que el germà ja era a 

Barcelona, van marxar elles també cap a Barcelona. I...   

+ I llavors van perdre el contacte fins això de l'embaràs? 

- Sí, van perdre el contacte amb ells, que no es van fer ja i... bueno. Quan es va 

morir la meva padrina, la meva mare li va dir "Pare, què fem? Que ho diem als 

de Barcelona o què fem?" i ell li va dir "No, no vull que els hi diguis perquè no 

l'han volgut mai, ni se l'han estimat mai, ni l'han tingut mai per a res. No cal que 

els hi digueu, no cal que els hi diem" I no els hi van dir, però ells ho van 

sapiguer igual per la família aquesta que tenien de la seva cosina i... bueno, ho 

van sapiguer igual. I en acabat, doncs bueno, llavorens va venir al cap d'uns 

anys, es va morir el padrí. I... llavorens lo pare va agafar a la meva mare i li va 

dir " Vine aquí que hem de parlar" i li va dir "Teresa, fes lo que vulguis. Qui 

mana o qui té les raons aquí ets tu. Quan es va morir ta mare i ton germà, era... 

si les coses hagueren estat bé, haguessin estat bé, però com que les coses bé 

no estaven que estaveu barallats... Ara, jo ara, los hi dira, mireu lo pare és 

mort, tal dia i a tal hora l'enterrem" I així va ser, i va ser com quan los tres de 

Barcelona es van tornar a parlar amb la mama, amb la Teresa. 

+Van venir a l'enterro? 
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- Del padrí sí, totes. I del.... i del meu pare també hagueren vingut, però resulta 

que el Toti i les de l'Escoter, va anar a trucar, però llavorens no era com ara 

que tenim telèfonos, havies d'anar a Valls, allà a dalt on hi ha, o al costat del... 

del banc de Valls... hi havia la d'allò de telefonos. I ell doncs va anar allí i va 

trucar a tots los que li va dir, però truquen a Barcelona i pregunta si hi ha 

Salvador Huguet i diu, diu "Sí, però esque ara no podem parlar-hi perquè ell 

dorm que treballa de nit" i diu "Doncs és igual, digueu-li que Josep Martí Martí 

és mort" Doncs bueno, clar, aquella gent es van quedar que no... "I qui pot ser? 

I com pot ser? I... qui?" I llavorens en aquell, al Salvador, li va venir com una 

sombra, i va dir "I si aquest Josep Martí Martí fos algo de la Teresa?" 

+ Ah, ells no sabien qui era el marit de la Teresa? No l'havien conegut mai? 

- Sí que l'havien conegut, però no se'n recordaven de com es deia. I llavorens li 

va escriure una carta dient-li "Teresa perdona'm, però... I poder naltros ara 

també et diem una cosa que no ha sigut... però esque ens van donar un recado 

una mica malament... Ens van dir que Josep Martí Martí era mort, però no ens 

van dir de quin poble era: ni si de Valls, ni si de Reus, ni si d'en lloc." Diu 

"Doncs mira Salvador, era lo meu home" Diu "Doncs mira, elles no sé què 

faran, però l'altre diumenge vindrem" I sí, van venir, però van venir tots. Les 

altres dues, la Maria i la Carmeta, també van venir. N'hi va haver uns altres de 

Picamoixons que es van esperar a l'estació, i... quan ja quasi que erem aquí al 

poble, i quan van veure que hi anava la mama, es van quedar com a parats, 

però bueno, i els hi van dir "Va baixeu, baixeu a casa, baixeu. Baixeu que la 

Pepita ja s'ha fet dinar i tot" I ell, lo tiet Salvador, els hi va dir "Jo no he vingut 

per venir a casa vostra, he vingut per anar a casa i estar amb la Teresa" I 

aquells, amb la cua entre cames que diuen, van tirar cap a casa seva. Una gran 

història. 

 

9è VÍDEO 

[Parlant sobre on havien viscut amb la primera dona i els seus fills] 

+ No sé qui són els de Ca Canalet. O sigui, a ver, el teu avi i el seu... tiet has 

dit? 
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- El seu pare 

+ El seu pare van fer la casa, i llavors en aquella casa 

- Hi van viure 

+ Ah, hi van viure amb el... amb els primers fills i la primera dona 

- (Assenteix) Però llavors va resultar que... a casa hi havia pou, allò per a posar 

el vi. I... naltros només teníem un tros de terra que tenia ceps. I el padrí, a què 

va fer, va agafar i... No, los hi van anar a dir si els hi volien llogar la casa 

+ Els... Canalets? 

- Els Canalets sí. I el padrí els hi va dir que sí. I llavorens ells van anar a viure... 

Saps aquell puesto que diuen les Escaselles a Picamoixons? 

+ Jo no sé... A on és? 

- Abans d'arribar en aquell rentador gran... 

+ Ah, sí 

- Aquelles cases que hi ha allí. Pos allí. I ells vivien en una casa d'allí 

+ Tenint llogada Ca la Tona 

- I tenien llogat a Ca la Tona. Perquè a aquells los hi venia bé per posar vi al 

cub. 

+ Val. Esque com has dit això que el Salvador va dir "He vingut per anar a 

casa"... dic, llavors ell vivia a Ca la Tona 

- Sí. Ells si havien vingut mai, que venien mentres... venien a l'estiu i poder 

s'estaven una setmana o... depèn. I ell sempre deia que ell anava a casa, que 

havia vingut per anar a casa. 

 

10è VÍDEO 

+ En el seu temps lliure què li agradava fer? 
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- El dissabte s'arreglava... Anava al dematí a fora, a l'horta, a la matinenquera o 

a l'eixermada i en acabat a la tarda, ja venia, no prenia el dinar per ser tota la 

tarda fora. I venia a casa, dinava, llavorens s'arreglava i anava al Cafè, una 

estona. Feien cafè i pos una estona s'estava allí al Cafè. I llavorens, quan 

venien cacaus, que els venien a l'hivern, sempre se'n pujava una tassa pobre. 

Una tassa de cacaus perquè sabia que ens agradava a tots, doncs ens pujava 

una tassa de cacaus me sembla que valia, encara no una pesseta, una 

pesseta. I doncs la pujava. 

+ I això el dissabte, i els altres dies? 

- El dissabte, i en acabat el diumenge. El diumenge al dematí ja s'arreglava, 

però s'estava a casa arreglat, no anava al cafè. Però, en acabat de dinar, 

agafava i se n'anava al cafè i s'estava, el temps que li semblés, allí al cafè. I en 

acabat, doncs pujava altra vegada cap a casa i sopar i el dilluns ja no. Ja no hi 

anava en tota la setmana al Cafè. 

+ Entre setmana només treballava?  

- Treballava fent de pagès. I llavorens, el que et dic, en tota la setmana no hi 

anava fins al dissabte, a la tarda, una estona, feia un cafè i au. I el diumenge hi 

tornava a anar una estona, també a la tarda, perquè al dematí no hi anava, 

anava canviat i arreglat, però no hi anava. 

+ Va viatjar mai enlloc? A part de Cuba? 

- Mira, com que la seva dona treballava a la Renfe, que era guardabarreres, 

doncs... una vegada a l'any, anaven tots a Barcelona. Però, no els anaven a 

veure, eh? No els anaven a veure. Anaven a Barcelona, però a veure els seus 

fills no hi anaven, perquè ells volien anar al seu aire. I si haguessin anat allí, ja 

s'hi haurien passat tot el dia allí. Vaja, jo no els havia sentit a dir mai que 

anessin a casa d'ells. Alguna vegada que diu que hi havia anat, havia sigut el 

tiet, allò que jugava el Barça i així... I en acabat hi va deixar d'anar, perquè 

"Vine" sempre "Vine, vine, vine" i a última hora va agafar i diu "Bueno, me'n 

vaig a Barcelona, ja no em diran més que hi vagi" I va marxar cap a Barcelona. 

I bueno, diu "Fas festa? Anirem tots dos al camp" Lo tiet ho va dir a l'altre, a 

son germà. Diu "No, jo no Joan, perquè..." Bueno, excuses de mal pagador. 
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Perquè en acabat ell, no sé què es va deixar, i va haver de tornar a anar a casa 

del germà aquest, i la seva dona, com que era gelosa que feia por "Ves, ves 

Juan? Lo que ha hecho el Salvador? Que lo ves?" i ell diu "Que ha anat al llit?" 

"No, no ha ido a la cama no, se ha ido al Café" I ell va dir "Ah, és igual" Però, 

en acabat, l'endemà dinant, los hi va dir "Sabeu a què, allà a dalt a la fàbrica 

em necessiten" diu... "Marxaré i així fora d'allò" Que no, que queda't, que com 

això, com allò... I ell va dir que no, que no es quedava, diu "Que cony 

m'expliquen a mi? Si em fan anar allà per veure el Barça i al final hi he d'anar 

sol al Barça, eh!" I no hi va anar. I bueno, entre això i altres coses, la cosa es 

va tornar a refredar. Los altres no van venir i els d'aquí no hi van anar. 

 

11è VÍDEO 

[Parlant sobre el pare de Juan Huguet] 

+ Son pare era molt fort, no? 

- Son pare, es posava una saca d'avellanes de  100 kg i una altra aquí igual i a 

l'esquena una altra i deia "Si m'hi voleu pujar dos o tres a l'esquena, encara 

m'hi podeu pujar" I pujava unes escales que hi havia a dintre la papelera, no sé 

a on, de caragol que hi havia 100 escales, i ell les pujava i les baixava amb els 

sacs al coll. I quan hi havia... allí on viu... allí on viu ara l'Enriqueta... bueno, 

l'Enriqueta és morta, lo Cartanyà, allò era Cal Guerxo. Allí paraven los cotxes 

de línia, i si hi havia paquets carregaven i descarregaven, bueno allí. I... a 

l'home aquell li deien lo Peret del Guerxo, no li deien! Se deia Peret, per això va 

posar al tiet Peret, Peret, com ell. I quan lo veia, a ell, li deia "No tens la força 

de ton padrí, ni la de ton pare. Ni la tens ni la tindràs, perquè ara ja ets gran" 

Sempre li deia, si el veia sempre li deia "Salvador... massa força no la tens, eh" 

 

12è VÍDEO 

[Parlant sobre l'aparença de Juan Huguet] 
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- Sí, era alt. Alt i sec. I es fotia uns plats de verdura... Que Anna, si hi haguessis 

pujat de peu, no l'hauries fet abaixar. Amb dues llesques de cap a cap de pa de 

quilo... No necessitava res més. Ja ho veus. I estava així!! (Ensenya un dit) Ojo 

eh! Que hi havia vegades que pensava "Lo padrí està prim. Està prim, però 

menja molt" I al dematí, no volia que li fes ningú eh! L'arengada fregida i la 

tomaca fregida i allí sucant pa es fotia altra vegada dues llesques de pa de 

quilo i l'arengadeta. I... si anava a l'eixermada, no venia a dinar. Normalment no 

venia si anava allà a baix la matinenquera o a l'horta, tampoc, més aviat prenia 

el dinar i era tot lo dia fora. I la mama hi havia vegades que li deia "Ves pare, 

poguent pujar a casa i en acabat a la tarda estàs assegudet a la fresca, ves si 

no estaríeu més d'allò" I ell li deia "Tira, tira, tira Teresa, tira... No m'hi sé estar 

jo d'aquesta manera." 
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ANNEX 5 EXTRACTES DEL DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA 

GUERRA 

 

 

(Doc. p2) R.O.V. de 25 de Febrero 1892 (D.O. nº44) 

 

 

 

 

 

 



 

(Doc. p.2) R. O. V. de 29 de Agosto (C. L. nº 2

 

V. de 29 de Agosto (C. L. nº 291) 
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(Doc. p2) R. O. V. de 23 de Octubre de 1894 (D. O. nº 232 282?) 
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(Doc. p3) R. O (D. O. nº165) 
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ANNEX 6 DOCUMENTACIÓ DE JUAN HUGUET 
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