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En Desplans 
 

Era fuster i bona persona, però abans de la guerra del 1936 havia estat militant 
d’ERC i això, en acabar la guerra, era suficient per afusellar una persona. Aquest senyor 
durant la guerra va ser vuit dies regidor de l’Ajuntament d’Olot, però en veure com anaven 
les coses va deixar el càrrec. En assabentar-se que mossèn Carbonés estava a la presó de 
Figueres i que el matarien, el republicà juntament amb un seu cosí es vestiren de milicians -- 
ben fàcil en aquella època -- i anaren al Comitè de Girona que els fessin un paper per poder 
treure el mossèn de la presó per matar-lo ells. Quan el mossèn els veié els preguntà 
estranyat: 
- Què hi feu aquí?. 
- Crida fort que et volem matar - li digueren ells. 
Sortiren de la presó, amagaren el mossèn a casa seva i als pocs dies el passaren a França. 
 

Haver col·laborat en la col·lectivització dels fusters durant la guerra, ho aprofità un 
“ciutadà” bi-geperut -- el gep més gran no se li veia -- per fer una denuncia al fuster d’ERC. 
Els fusters en agrupar-se a causa de la col·lectivització, aportaren les seves màquines i en 
acabar la guerra molts les tingueren noves, comprades pel col·lectiu. En Desplans fou 
condemnat a 12 anys i mig i estigué un any i mig a la presó de Girona i un any a Terol.  Uns 
amics, els Portell -- Rustullet, Ayats, Portell, porter i defenses de l’Olot la primera vegada 
que el pare em portà al futbol -- portaven cada dia el menjar  a la presó i l’alcalde de Terol, 
per vincles comercials, cada diumenge convidava a dinar al senyor Desplans. Tant en la 
guerra com en postguerra es donaren molts casos de solidaritat. 
 
 
 

Si diem sempre 
 

RECUPEREM L’ESTAT CATALÀ 
 

Tot el Món ens entendrà 


