
'hi va haver prou amb escriure un correu electrònic a alguns dels diaris de 
la ciutat. La resposta va ser ràpida i directe: - Ens interessa la història, 

volem saber més -. Així va ser com en Josep de Pablo va començar a veure 
realitzat el seu somni. Donar a conèixer un llegat que havia deixat el seu avi. 

Quan en Josep va començar a venir a les seves primeres classes al Punt 
Omnia de l’AVV de Sant Llorenç era l’any 2007, se'l veia entusiasmat en 
començar el curs. Em va fer especial il·lusió veure un home d'avançada edat, 
llavors tenia 79 anys, amb aquelles ganes d'aprendre i participar de tot. Els 
dimarts fèiem activitats relacionades amb les capacitats cognitives i de vegades 
obríem el processador de textos per fer algun exercici relacionat amb 
l'escriptura.  

Un temps després, sempre que finalitzàvem les classes, en Josep em parlava 
del seu avi Mariano i que havia estat destinat a Cuba al 1847, amb 21 anys, per 
rebre la instrucció militar. M’explicava que guardava uns documents que el seu 

avi havia escrit, i que ara, la germana del 
Josep abans de morir, li havia donat.  

Aquells escrits tenien una cal·ligrafia difícil 
però maca i en Josep es va veure amb cor 
de començar a desxifrar paraula per paraula 
i transcriure tot amb l'ordinador, a ratets a 
casa, a ratets al Punt Omnia.  

Mai havia vist ningú parlar del seu avi amb 
tanta admiració. Al Josep se li omplien els ulls d'emoció i també de misteri. 
Sempre li quedava alguna pregunta en l'aire després de llegir una part dels 
escrits. Les peripècies de l’avi (Mariano Angás y Badillo) eren moltes i havia fet 
molts viatges durant els 25 anys que havia viscut a l’illa del Carib. Ara, el seu 
net podia donar veu als escrits, cartes i ressenyes, que havia escrit l’avi durant 
les anades i tornades a l’ Illa durant el segle XIX. 

Així, any rere any, en Josep de Pablo ha anat fent a poc a poc i amb molta 
paciència des de casa i també al Punt Omnia, tota la feina de transcriure 
aquests tres documents: Vida Laboral, Memorias del abuelo Mariano i Reseña 
histórica de la Isla de Cuba.  

També una carta d’una família de Tarragona quan 
enviaren al seu fill a Cuba perquè l’avi Mariano se’n 
fes càrrec d’ell. Una feina que pel net ha estat un 
orgull immens i per nosaltres des del Punt Omnia 
poder ser testimonis ha estat tot un plaer i una 
experiència inoblidable. 
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Aquesta feina transcrita va ajudar molt als periodistes del Diari de Terrassa i 
del diari La Torre del naciodigital.cat,  que van voler conèixer en Josep al 
desembre del 2019 per entrevistar-lo i dedicar-li un article i que ara, arrel de tot 
això, hi ha una editorial (MargeBooks) interessada en editar una espècie de 
llibre recomponent la història de l’avi Mariano quan va estar a Cuba. Ens queda 
feina a fer: recopilar fotografies, contactar amb el poble on va néixer l’avi 
(Alcolea de Cinca) i tot allò que vagi sorgint durant aquesta emocionant recerca 
d’uns relats de més de cent cinquanta anys. 

 

 

Video d’una part de l’entrevista amb el diari naciodigital.cat: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=Lpm5EUOS2H8&feature=emb_title 

http://www.diarideterrassa.es/terrassa/2019/11/30/lavi-guerra-cubala-clau/126224.html
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/71758/meu/avi/va/anar/cuba/terrassenc/92/anys/transcrit/peripecies/seu/avi/al/segle/xix
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=Lpm5EUOS2H8&feature=emb_title

