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Els nostres caiguts 

El capità Camil Ulargui 

 

Era molt jove. Tenia solament 21 anys i ja era capità. El seu amor a la causa 

unit a un fervorós de servir la República, fusell al coll, amb llurs grans dots 

d’intel·ligència i estudi, el feren ingressar a l’Escola Popular de Guerra, 

després de molts mesos de servir a les milícies i a l’Exèrcit. 

 

Quan sortí, ja Tinent, trigà molt poc a comanar una Companyia de 

Metralladores. Recordem com era la seva Unitat la que treballava més i millor 

per a capacitar tècnicament i políticament –ell comprenia perfectament el 

paper que desenrotlla el Comissari– els soldats i per a perfeccionar els nius de 

les seves màquines, que volia com a les nines dels seus ulls. 

 

Quan l’embestida facciosa al sector d’Osca, les màquines d’Ulargui, 

magistralment dirigides, desferen totalment els esquadrons de cavalleria mora 

que des de el Pas del Roldan es dirigien al poble de Barluenga. I en la defensa 

d’aquest poble demostra Ulargui –junt amb altres companys– el seu heroisme, 

quedant voltat per les forces faccioses de les quals pogué escapar a la fi 

miraculosament. 

 

Aquests actes heroics li valgueren el seu ascens a Capità. Galons honrosament 

guanyats en la lluita i que va dur continuant al front de la seva Companyia de 

Metralladores a la qual tornà a cobrir-se de glòria a les Pedres d’Aoló. 

 



Va ésser allà, en la lluita en una posició dominant de incalculable importància 

estratègica on, a l’abandonar-la l’enemic, caigué per a sempre l’heroic capità 

Ulargui amb la bandera republicana que tant estimà, a les seves mans. El seu 

sacrifici, però, no fou estèril; la darrera posició per ell guanyada ha continuat 

essent espanyola. 

 

En el terreny polític, Ulargui era una gran esperança, intel·ligent, lleial a les 

consignes del P.S.U. –no milità en altres organitzacions que les marxistes– 

sabia discutir sempre amb l’altura, noblesa i rectitud que la seva clara 

comprensió dels problemes actuals, l’indicaven. El nostre Partit ha perdut 

amb ell un bon militant i un bon defensor dels ideals que sustentem. 


