El document del mes d'octubre de 2020 de l’AMR

Nosaltres sols!
Una fotografia de Benet Fonolleras

Dades arxivístiques
CAT AMR 16.11. Col·lecció Benet Fonolleras Brunet. Reg. Núm. 5646. Autor: Benet
Fonolleras Brunet. Entre 1931 i 1936.
Història arxivística
El maig de 2011 el senyor Alain Birouste va fer donació del fons fotogràfic del seu avi
Benet Fonolleras Brunet. Posteriorment, les fotos van ser digitalitzades, tractades i
descrites per a la seva difusió. Tanmateix, la foto destacada al document del mes va ser
donada pel mateix nét l'octubre de l'any 2018. En total, són 290 fotografies que ajuden
entendre la Roses i la Catalunya de la primera meitat del segle XX.
Contingut
Aquesta foto de la col·lecció de Benet Fonolleras és la única que té un contingut
clarament polític. S'hi identifica, gràcies a l'estelada que porten dos dels fotografiats, un
grup de la secció de la Vila de Gràcia de l'organització independentista i militarista
Nosaltres Sols! El revers de la fotografia ajuda a identificar al personatge central i el lloc.

Escrit en llapís hi diu: "Una visita a casa del nacionalista Sr. Salat, actualment invàlit,
assistit de la seva esposa", al Papiol. De ben segur que es tracta de Salvador Salat
Ferrando (Sants, 1875-?), un dels creadors el 1922 dels Escamots d'Estat Català. Caldria
estirar el fil per identificar les altres persones i la casa on es va fer la instantània. Tres
dels homes van ser marcats amb una creu. El motiu queda per esbrinar.

Revers de la fotografia

Context
L'agrupació Nosaltres Sols! va ser una organització politicoarmada nascuda l'any 1931.
El seu únic objectiu era enfrontar-se a qui ells consideraven els enemics de Catalunya. El
seu principal fundador i dirigent era Daniel Cardona Civit, molt influït per l'Aixecament de
Pasqua irlandès. Defensava la via insurreccional i militarista per aconseguir la
independència del país. Va ser també un dels fundadors d'Estat Català, juntament amb
«l'avi Macià». Probablement, Nosaltres Sols! mai no va sobrepassar el centenar d'afiliats.
Nosaltres Sols! es va unir amb militants procedents d'Estat Català, crítics amb la decisió
de Francesc Macià de crear ERC, i altres entitats per crear el Partit Nacionalista Català,
que van abandonar l'estiu de 1932. El setembre del mateix any l'organització es
transformà en l'Organització Militar Nosaltres Sols! en proclamar-se l'Estatut de Núria,
que el consideraven massa suau. El 1934 participaren als Fets d'Octubre i, com a
conseqüència, Cardona es va exiliar. De resultes, la secció juvenil s'escindí en el Bloc
Escolar Nacionalista, obrerista i marxista, i un grup reduït, influenciat pels moviments
feixistes, va fundar el breu Moviment Nacionalista Totalitari.

El 1936 Nosaltres Sols! es va integrar de nou a Estat Català i durant la Guerra Civil els
seus membres van lluitar contra el feixisme. El 1940 alguns membres van fundar el Front
Nacional de Catalunya (1940-1990) i d'altres el 1945 l'Organització de Resistència
Nacional (1945-1947).
En definitiva, aquest testimoni permet documentar un aspecte de la lluita nacional que
molt sovint és oblidat... per raons òbvies.
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