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e nou, reprenem la línia editorial iniciada el 2011, amb la revista “La represión franquista en Andalucía” i presentem una nova publicació sobre “La repressió franquista
a Castella-La Manxa”. L’objectiu és
anar coneixent, mitjançant investigacions històriques autonòmiques,
“l’holocaust espanyol”1 resultat de
la repressió franquista.
Aquesta publicació conté divuit
articles i una entrevista. La majoria
d’articles són investigacions històriques fetes per historiadores i historiadors. També hi trobareu articles
de memòria històrica, fets per persones responsables d’associacions
de Memòria Històrica de Castella-La
Manxa. Hi ha articles que tracten
la repressió franquista de manera
generalitzada i d’altres les investigacions dels quals es refereixen
a cadascuna de les províncies que
conformen la Comunitat. Hi podreu
llegir força articles referits a la província de Ciudad Real i a Toledo,
així com també alguns de dedicats a
Conca, Guadalajara i Albacete.
Gonçal Èvole ha fet l’entrevista a
Pablo Martín de los Ríos, vicepresident del Centre Cultural Castella-La
Manxa a Cornellà de Llobregat. Per
primera vegada s’ha fet amb la idea
d’intentar de relacionar la repressió
franquista i l’exili interior de milers
de persones que van marxar de les
seves zones d’origen a causa de la
repressió familiar i la manca d’ocupació.
Segons Pilar Laparra, investigado-

ra del SEFT (Seminari d’Estudis del
Franquisme i Transició), el nombre
total de víctimes de la repressió
franquista a Castella-La Manxa, a la
base de dades, el portal de la qual
a internet és victimasdeladictadura.es, s’eleva actualment a 20.072
persones. La província més represaliada és Albacete, seguida de
Toledo, Guadalajara, Ciudad Real i
Conca. El total de víctimes mortals
com a conseqüència de “passeigs”
(assassinats sense judici), consells
de guerra i morts a presó puja en
aquests moments a 8.355 persones2.
Les historiadores Ma Sol Benito
Santos i Esmeralda Muñoz Sánchez
escriuen quatre articles. Tres d’ells,
sobre Ciudad Real, tracten diverses
situacions repressives. La dura repressió que va patir el mestre nacional de Miguelturra (Ciudad Real),
Salvino Ramos Esteban, i la seva
família a causa d’haver defensat la
idea republicana d’escola pública,
gratuïta, obligatòria i laica. Blasa
Jiménez Chaparro (“La Letrá”) primera dona alcaldessa d’Alhambra
(Ciudad Real) que va morir a la presó d’Amorebieta (Biscaia) a causa
de les tortures i la fam. També una
investigació sobre la repressió que
van patir les dones a la província
1
2

de Ciudad Real –investigació on es
destaquen els casos d’Elena Tortajada Marín, mestra nacional de Valdepeñas (Ciudad Real) executada,
amb 28 anys, a garrot a la presó de
Ciudad Real o Milagros Atienza Ballestero, natural de Ciudad Real,
executada també a garrot. També ens fan saber que moltes dones
de Castella-La Manxa van morir al
camp nazi de Mauthausen. El quart
article d’Esmeralda ens parla de la
secció femenina de Falange a Castella-La Manxa.
L’article de Ma Isabel Jiménez
Barroso és una investigació sobre el
perfil de les processades pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de
Conca. S’hi diu que de les 121 dones
expedientades el 75% es dedicava a
les feines de casa. El delicte, moltes vegades, era la manifestació pública de les seves opinions, la qual
cosa suposava la invasió d’un espai
reservat als homes. El nou Estat volia una dona submisa i postergada,
novament, a l’entorn domèstic.
José Manuel Sabín Rodríguez tracta el tema dels camps de concentració, presons, colònies i destacaments penitenciaris, i hi estudia la
qüestió del treball esclau.
Sergio de la Llave i Adrián Sánc-

Concepte utilitzat per Paul Preston a la seva obra “El holocausto español. Odio
y exterminio durante la Guerra Civil y después”. Editorial Base. Barcelona 2011
El text de Francisco ESPINOSA MAESTRE, “La represión franquista: un combate
por la historia y la memoria”, dins Francisco ESPINOSA MAESTRE (ed.), Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010, p. 78, esmenta un
total de 10.358 víctimes per a Castella-La Manxa.
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hez aporten una investigació sobre
la repressió franquista a Calera y
Chozas (Toledo), ocupada per la
famosa “Columna de la mort” dirigida pel general africanista Yagüe,
protagonista de la més sagnant repressió a Andalusia, Extremadura i
Toledo. Ens hi expliquen que el mes
de setembre de 1936 van ser assassinades a Calera y Chozas 54 persones i que, en acabar la guerra l’any
1939, va continuar la repressió amb
els republicans que tornaven al poble des del front.
Máximo Molina escriu sobre la repressió franquista a Conca. El 28 de
març de 1939 les tropes de l’exèrcit d’ocupació entren a la província
moment en què s’inicia la repressió
en l’àmbit judicial amb consells de
guerra i també l’extrajudicial exercida per la Falange amb el suport
de la Guàrdia Civil. Comencen les
escenificacions per infondre el terror als vençuts com per exemple
les llargues files de presos, portats
a peu als consells de guerra, lligats
de mans i peus i en files de dos, amb
una gran assistència de públic que
els escridassava i els llençava objectes. A partir de 1945 la repressió
s’aguditza a causa de l’aparició de
la guerrilla a part de la Manxa de
Conca.
Oscar de Marcos Cortijo ens descriu el sollevament militar de juliol
de 1936 a Guadalajara, finalment
vençut per les forces militars lleials
al Govern de la Segona República,
entre les quals s’esmenta el coronel
Ildefonso Puigdengolas, militar que
l’agost del mateix any va dirigir la
defensa de la ciutat de Badajoz.
Juan Carlos Buitrago aporta una
investigació sobre la repressió del
Comitè de Defensa de Ciudad Real,
tot explicant-nos la història d’un
dels seus membres Pelayo Tortajada
Marín, secretari general del Comitè
Provincial del PCE que va acabar la
guerra a la 67ena Divisió, es va exiliar i va estar al camp d’Argelers.
Des de França va participar en la
reorganització del PCE al costat
de Jesús Monzón. Més tard va entrar clandestinament a Barcelona
on va establir contacte amb els co-
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munistes. Quan tornava a França va
ser detingut al tren, condemnat al
garrot i posteriorment assassinat el
1944 a Espanya. Possiblement Elena
Tortajada Marín, mestra executada
al garrot a Ciudad Real, de la qual
ens parlen Esmeralda i Marisol, era
família de Pelayo.
Antonio Sánchez de Moreno investiga la repressió franquista a El Real
de San Vicente, Toledo. Ens diu que
les tropes franquistes van entrar al
poble el mes de setembre de 1936
sense trobar resistència i van detenir i afusellar, uns dies després, els
membres del Comitè que no havien
fugit. Explica també la repressió
cap a les dones tot rapant-los el cap
i fent-los beure oli de ricí.
Sandra Carrillo en el seu article
ens parla de la repressió a Maqueda (Toledo) i ens explica el cas del
seu besavi, Pedro Carrillo, membre
de la FNTT3, dependent de la UGT,
milicià republicà que sobreviu a la
guerra i torna al poble on serà detingut davant dels seus fills petits i
assassinat.
Emilio Sales ens explica la història
d’un grup de destacats dirigents republicans canaris que van ser traslladats com a càrrega, a les bodegues del vapor Domine que portava
falangistes voluntaris al front de
Madrid. Segons una recent investigació aquests dirigents van ser assassinats pels falangistes a Talavera
de la Reina (Toledo) i llençats al riu
Tajo.
Fernando Rovetta ens diu en el
seu article que el 19 de febrer de
1937, dos mesos abans de la destrucció de Gernika, la Legió Cóndor
va bombardejar Albacete, i va provocar-hi la mort de cinquanta-set
civils, divuit dels quals eren infants.
També planteja que la Conferència
Episcopal té pendent una autocrítica, no només per haver legitimat
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el franquisme, sinó també per la
responsabilitat d’algunes religioses
en la pèrdua d’identitat de milers
d’infants lliurats en adopció sense
consentiment de llurs pares.
La investigació d’Isidro Sánchez
tracta sobre la repressió i l’exili
dels docents de la JAE4 i el “vessament de calç” sobre les innovacions
educatives republicanes i la seva
memòria. Els substituts dels docents
represaliats seran la majoria de les
vegades militars que no tindran formació pedagògica i que imposaran a
l’escola franquista la dita “La lletra
per les anques entra”.
José Mª González Díaz i Eneko
Vilches ens expliquen la recerca de
l’avi i el besavi que va trobar la mort
a la presó de Valdenoceda (Burgos),
on gairebé 70 homes de Castella-La
Manxa van ser desterrats per acabar
amb ells a base de fer-los patir fred
i fam.
Arturo Peinado ens fa conèixer
part de les cartes clandestines de
Vicente Serrano Zarco, d’Argamasilla de Alba (Ciudad Real), que va
aconseguir de treure de la presó
amagades a la roba, les quals són
un testimoni directe de les tortures
a la presó, l’arbitrarietat de la justícia franquista i els assassinats que
aquest sistema va cometre.
Totes les investigacions que conté la revista són molt importants a
fi d’evitar l’oblit planificat i la impunitat que continuen imposant els
vencedors de la guerra, la dictadura i la transició. Com diu Francisco
Moreno Gómez, cal no oblidar que:
“el franquismo fue un río de sangre
para los muertos y un río de lágrimas para los vivos. El negacionismo
es inversamente proporcional al
trabajo de investigación histórica…
A más investigación menos negacionismo y viceversa.”.5 Heus aquí
l’objectiu d’aquesta publicació.

Federació Nacional de Treballadors de la Terra (FNTT) sindicat socialista d’ àmbit agrícola-ramader que formava part de la UGT.
4 Junta per a l’Ampliació d’Estudis i Investigacions Científiques. L’any 1938 es va
dissoldre la JAE i un cop acabada la guerra es va crear el CSIC.
5 Francisco Moreno Gómez “La victoria sangrienta 1939-1945”Editorial Alpuerto.
Madrid. Pág.359
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m correspon, en la meva condició
de coordinador d’aquest número
extraordinari de la revista “Memòria Antifranquista”, dedicat exclusivament a la repressió franquista
en allò que ara és “Castella-La Manxa”, integrada actualment per les
províncies d’Albacete, Ciudad Real,
Conca, Guadalajara i Toledo, fer-ne
la presentació.
En primer lloc, vull agrair a tots
els articulistes la paciència que han
tingut amb mi i, com no, l’aportació desinteressada dels seus articles
i comentaris, en els quals han posat
tot el seu saber i entusiasme. Agraeixo, especialment, la col·laboració
que m’han ofert Isidro Sánchez i
Fernando Magán, els quals han fet
possible aquesta publicació.
El lector té una oportunitat extraordinària de saber i conèixer les
vicissituds de la barbàrie que sofriren i patiren les dones i homes,
especialment o suposada del bàndol
republicà, a Castella-La Manxa (en
aquells moments Castella La Nova,
que comprenia la província de Madrid i no Albacete). Memorialistes i
historiadors ens porten a aquestes
pàgines els resultats de les seves
investigacions i indagacions científiques i literàries d’un gran valor; ens
fan saber fets, relats i dades que
demostren l’existència d’esdeveniments que fins ara s’han mantingut
secrets i amagats per part dels qui,
valent-se dels seus poders públics,

no volen saber res d’aquesta altra
Espanya ultratjada i permanentment violentada, per tal que obrant
d’aquesta manera continuï perdurant allò que a ells els interessi.
Vull remarcar en aquest espai la
col·laboració de José Mª González,
president de l’Associació de Víctimes de Valdenoceda, que d’ençà
de l’any 2000 du a terme una tasca
digna d’elogi en la recuperació de
les restes de represaliats del franquisme en aquell indret de la Batllia de Valdivielso, a la província
de Burgos, on tingueren captiveri,
repressió i mort molts castellano-manxecs, entre els quals el meu
avi patern
No he trobat res que actualment
pogués expressar millor el sentiment
dels néts i la resta de familiars de
les nostres víctimes del franquisme,
que la carta que m’ha fet arribar
el meu estimat i admirat Francisco Sempere Luján, la qual, amb el
seu permís, transcric íntegrament
a continuació. Aprofito l’ocasió per
a manifestar el meu respecte, admiració i estimació a tota la família
Sempere Luján, a la qual tant de
dolor van causar les hosts insurrectes. Enmig d’aquesta família vull
destacar Manuel, la capacitat organitzativa, administrativa i de gestió
del qual ha contribuït a aconseguir
les fites de l’Associació de Víctimes
de Valdenoceda, en l’exhumació i
lliurament de restes.

CARTA DE FRANCISCO SEMPERE:
“No tinc res per a vosaltres ni per
a tu, Julián. Res que pugui contribuir
al coneixement general en la matèria de la mal anomenada Recuperació de la Memòria Històrica. I no en
sé res de nou. No puc aportar ni una
mica més d’informació a tot el que
ja és de domini públic i tothom ja
coneix. No sóc historiador. I fa força temps que vaig deixar la Universitat i el seu mètode. No investigo,
no inquireixo, no cerco dades, no les
contrasto, no elaboro hipòtesis i no
publico des de fa eons. Per què ho
hauria de fer si ja està tot dit? Fins i
tot he abandonat la meva antiga faceta de simple recopilador, els meus
blogs, els meus perfils a les xarxes
i la meva “exitosa” (ja!) carrera
d’agit-prop. Ja no queda ningú a qui
agitar, ja que tots els qui haurien de
saber ja saben, i no queda ningú a
qui influir amb la propaganda, ja que
en tota la història de la Humanitat
no hi ha hagut mai generació més refractària a l’argument polític que la
present
Però, tot i haver abandonat, vagi
on vagi camino entre cadàvers. A Toledo, a Madrid, a Burgos, a Barcelona a Jerez... camino entre cadàvers.
M’assalten i m’inquireixen i m’urgeixen que jo restitueixi la seva condició d’homes i dones lliures i orgullosos, i que recuperi la seva història
de vida i mort i els seus ideals; però
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jo no puc fer-hi res ni tampoc no poden res els pocs que podem veure’ls.
Això sí, sabem que pateixen i sentim
aquest patiment com a propi. I patim com pateixen ells ja que varen
ser assassinats sense causa. Espectres, ànimes, esperits... digues-los
com vulguis. En tot cas, deutes d’honor que vàrem contreure només per
néixer i que no hem pogut pagar, per
més que ho hem intentat, mentre els
hereus dels botxins ens acusen de
revengistes i ens titllen de venjatius.
Doncs, els qui gemeguen a cada
instant són les ànimes dels nostres
mares i pares, dels nostres àvies i
avis, que continuen penant i morint
per un ideari, que encara pensen
que el món que ens varen deixar no
era, com diu l’axioma, un regal dels
seu pares sinó un préstec dels seus
fills, que van creure que havien de
revertir el signe de la Història, tot
fent per una vegada, per una sola
vegada, que els desposseïts assolissin sense revolucions, sense guillotines, els privilegis que fins aleshores havien gaudit els posseïdors. Són
les seves vides truncades, les seves
memòries no viscudes, dreceres en
el destí indesitjat i mai escollit, que
els nostres van haver de prendre per
saber morir o per poder sobreviure.
Després de tres anys de guerra, que
no fou guerra sinó un atemptat terrorista dels traïdors armats; ni civil,
ja que només hi havia exèrcits professionals contra civils; ni espanyola,
per tal com la terra estava farta de
sentir parlar alemany, italià o magribiya... el meu pare hagué de penar
la seva fidelitat a la idea solidària,
generosa i internacionalista republicana i comunista amb 20 anys de
condemna. Tanmateix va tenir sort,
si així podem anomenar-ho a mal-
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viure en els anys foscos, un presoner
tacat per sempre per culpa del gen
roig, vagant per mitja Espanya, desterrat del seu propi món, exiliat en
la seva pròpia terra després de vuit
anys de presó i 12 calabossos i penals
Però fins i tot, d’això, no en sé res
i gairebé no en puc escriure res; encara el meu pare espera debades en
un cementiri d’un poblat de Toledo,
a prop de Talavera, no uns diplomes, no un homenatge, no un reconeixement tardà, sinó la restitució
de la realitat, el retorn improbable
d’aquell passat en el qual els homes
i les dones es parlaven de tu, camarada, i res no era de ningú i ho era
de tots, i la bondat i l’ideal col·lectivitzador de la propietat en les seves
diverses formes era l’eina, el mitjà
i la finalitat. Com a Ciudad Real, on
el meu avi guarda zelosament en el
seu pit 15 grams de plom engaltats
per un escamot. Mai no vaig saber
res d’ell. Va morir quan la bala del
propietari va esberlar-li el seu cor,
abans que pogués sentir la seva carícia, deixar-me bressar per les seves
històries o aspirar al seu exemple.
I en el crani amaga uns altres quinze grams més. L’home que els hi va
allotjar probablement deuria ser un
servidor de les elits locals castellanes per a les quals assassinava i potser deuria formar part dels llinatges
que varen impulsar els carnatges i
encara ara continuen beneficiant-se
de la purga que varen executar; la
pistola de la qual va sortir la bala
del tret de gràcia, patètica denominació, va ser fabricada a Alemanya
per les grans oligarquies internacionals; l’uniforme que vestia, teixit
per mans ingènues i amoroses amb
teles feixistes vingudes d’Itàlia o de
Portugal; i l’“Atura’t!” que el prote-

gia deuria rebre la benedicció de la
cúria catòlica, apostòlica i hispana,
la mateixa que va impulsar, va protegir i va sacralitzar la carnisseria
per a satisfacció dels corbs de negre
i blanc que saquejaven el treball i la
hisenda dels més pobres del nostre
país”.
Res no ha canviat avui, vuitanta
anys després. Tot continua igual. El
meu avi, amb d’altres dos-cents mil
avis; el meu pare, amb altres milions
de pares, esperen sota terra la Justícia Humana, que mai no arribarà.
Però jo ja m’he rendit. Mai més no
tornaran, mai no tornarem a agafar les regnes del món i del Nostre
Destí. Mai no estarem altra vegada
tan a prop d’expropiar les fàbriques
on treballem, de col·lectivitzar les
terres que són nostres i no de l’amo
i de triar el nostre futur en assemblees o en votacions lliures. Haurem
de continuar patint en aquest món
ingrat en el qual l’Ètica, la Moral, la
Justícia, la Fraternitat, la Solidaritat
i la Llibertat ja no sembren. Ja no
recol·lecten. Ja són estèrils i no serveixen per a altra cosa que per ser
historiades per doctorands i memorialistes als quals ningú no llegeix, per
molt que s’escrigui d’aquests temes.
Francisco Javier Sempere Luján.
“Paco.de.jerez”. Fill del pres Ernesto Sempere Villarrubia i nét de
l’assassinat Ernesto Sempere Beneyto.”
Finalment, vull agrair als responsables de l’Associació “Memòria antifranquista del Baix Llobregat” -en
especial a Tina Merino-, que ens hagi
ofert als castellano-manxecs aquest
espai per poder expressar els nostres sentiments i per poder donar a
conèixer la nostra història d’aquells
temps que no moriran.

LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A CASTELLA-LA MANXA.
BALANÇ DE VÍCTIMES FINS ARA
Pilar Laparra Martí
Investigadora del SEFT
(Seminari d’Estudis de Franquisme i Transició)

JCL, 26 anys, de professió bracer,
natural de Tarazona de la Manxa
(Albacete), condemnat a pena de
mort en un consell de guerra, executat el novembre de 1939 a les
tàpies del cementiri d’Albacete.
Segons la sentència, el seu delicte
era “ser milicià armat en els primers moments de la guerra al servei del Comitè del Front Popular
de La Gineta”. MSA, de 21 anys, de
professió mestressa de casa, natural de Guadalajara, condemnada a
setze anys de presó dels quals en va
fer tres. Se li concedeix la llibertat condicional i vigilada. Segons la
sentència, el seu delicte era “ser
d’ideologia esquerrana”. AAG, de
set mesos, natural de Quintanar de
la Orden (Toledo), fill d’una presa
política, mor a la presó d’Ocaña el
mes de juny de 1940 mentre la seva
mare hi compleix condemna. Els
tres anys de guerra civil a Espanya
van canviar per sempre la imatge
del país; mentre sota els carrers es
construïen túnels i búnquers, les cunetes i les fosses s’omplien de cadàvers i les presons de presos polítics.1
El territori que avui coneixem
com la comunitat autònoma de Castella-La Manxa va estar molt fraccionat durant el període de guerra:
mentre que les províncies d’Albacete, Ciudad Real i Conca van res-

tar fidels al bàndol republicà fins
a l’acabament de la guerra, la disposició territorial de Guadalajara
i Toledo va fer que part dels seus
territoris caiguessin, gairebé a l’inici de la guerra, a mans dels revoltats, seguint els propòsits franquistes de prendre Madrid, de manera
que les dues províncies esmentades
van quedar molt dividides. Això fa
que les dades que indiquem, relatives a les diverses províncies, siguin
heterogènies, tot i que hi ha un
denominador comú en totes elles:
l’animositat amb què es va exercir
la violència contra els “perdedors”
de la contesa bèl·lica. Tot el país va
patir les conseqüències de l’exercici del poder franquista atesa la
seva concepció repressiva basada
en l’aplicació d’una violència extrema. En el territori que estudiem
podem trobar nombroses presons:
Uclés, Ocaña, Chinchilla, Talavera,
Sigüenza…; molts municipis en els
quals hom va exercir la violència
amb acarnissament: Villa de Don
Fadrique, Villarrobledo, Cuenca,
Guadalajara, Alcázar de San Juan…;
1

2

camps de treballs forçats per tal de
fer minvar, encara més, si això era
possible, les poques forces que quedaven després de la guerra: Quintanar de la Orden, Torrijos, Ciudad
Real, l’embassament del Cenajo…
Com és ben sabut, un dels fonaments sobre els quals es va basar
la dictadura franquista per tal de
justificar i afermar el seu poder i
autoritat en el país fou la repressió
exercida sobre els qui van ser anomenats “enemics”. Durant gairebé
quaranta anys hom va desplegar
tota una maquinària repressiva pròpia d’un règim no democràtic amb
la venjança com a senyera i la dominació com el camí que calia seguir. Una repressió que es va exercir
sobre els qui s’havien decantat pel
bàndol republicà, escollit legítimament a les urnes, o que podien ser
suspectes de complicitat o, si més
no, de no adhesió al nou règim imposat. En paraules del professor Ortiz Heras,, “Franco fue el dictador
que, en tiempos de paz, necesitó de
más muertos para mantenerse en el
poder”.2

Segons les dades del Ministeri de Justícia a Espanya hi ha més de 2.000 fosses
comunes, de les quals, 143 es troben dins del territori objecte del nostre estudi
(22 a la província d’Albacete, 16 a Ciudad Real, 54 a Conca, 8 a Guadalajara i 43
a Toledo).
Manuel ORTIZ HERAS: La violencia política en la dictadura franquista 1939-1977.
La insoportable banalidad del mal. Albacete, Bomarzo, 2013, p.41
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L’any 2015 va començar a fer via
a la Universitat Regional el projecte anomenat Represión de guerra
y postguerra a Castilla-La Mancha
(Repressió de guerra i postguerra a Castella-La Manxa), finançat
per la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa, a l’empara de la
convocatòria regulada per l’ordre
de 10/09/2014, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports, i de la
Unió Europea, a través dels fons Feder. La coordinació d’aquest projecte s’ha dut a terme des del Seminari
d’Estudis de Franquisme i Transició,
SEFT, situat a la Facultat d’Humanitats d’Albacete, amb el Doctor Manuel Ortiz com a principal responsable, i ha tingut la col·laboració de
professors de la regió, especialistes
en l’estudi de l’època contemporània, associacions memorialistes, llicenciats contractats per a la realització de les tasques d’investigació
i documentació, i particulars que
amb les seves aportacions personals
han enriquit la informació recollida.
Actualment, i tot esperant que les
institucions públiques comprometin noves ajudes a la investigació,
el projecte es troba sense finançament per la qual cosa hom avança
molt lentament en la investigació.
Atesa aquesta manca de recursos –
que caldria esmerçar en la contractació de personal investigador i en
el pagament de la documentació-,
la principal font d’informació amb
què comptem per a la recollida de
dades és la col·laboració ciutadana.
Tot i que és cert que des del començament ha estat una via importantíssima per a nosaltres, actualment
ens és imprescindible per a poder
complementar el llistat de víctimes, ja que sempre hem pretès que
aquest sigui un projecte obert que
es vegi enriquit amb la contribució
de tots els sectors de la ciutadania.
Un dels objectius bàsics que es va
plantejar en el projecte fou la creació d’una gran base de dades en la
qual quedessin enregistrades totes
les víctimes de Castella-La Manxa
que, d’una manera o altra, havien
patit algun tipus de repressió per
part del règim franquista. La finali-
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Portada principal del portal victimasdeladictadura.es

tat última d’aquesta recollida d’informació era posar aquestes dades
a disposició de la societat de Castella-La Manxa. Amb aquesta finalitat hom va crear el portal victimasdeladictadura.es que conté, en un
format senzill i assequible, diverses
seccions a les quals els usuaris poden accedir fàcilment i consultar-hi
la informació disponible. Tot i que
és cert que un gruix important de la
informació que conforma el portal
esmentat ja s’havia recollit en investigacions parcials, no és fins ara
que la seva posada en comú permet
d’oferir xifres més concretes i aportar una visió de conjunt sobre la repressió en el territori de la nostra
comunitat.
A la base de dades resultat de la
investigació hi podem distingir diverses tipologies repressives: mort
en compliment de sentència, mort
per assassinat, mort a la presó,
mort (maquis), mort (altres causes),
presó, desaparegut, responsabilitats polítiques, condemnat pel TOP,
depurat de l’Administració (mestre, funcionari…). Ateses les característiques del projecte, les fonts
principals són d’origen documental
i arxivístic, sobretot sentències i
certificats de defunció, enriquides
amb les aportacions orals recollides
mitjançant les entitats de memòria
3

històrica de la regió i la comunicació de familiars de víctimes amb el
propi centre d’estudi. Les fonts que
hem consultat i hem fet servir per
al desenvolupament del projecte
són les següents: les sentències de
l’Archivo General e Histórico de Defensa, arxius històrics provincials,
registres civils i llibres de defunció,
bibliografia i fonts orals.3
La part més important d’aquest
portal i on millor s’exposen els resultats de la investigació és la base
de dades. Base de dades en canvi i
revisió continus, ja que hom segueix
introduint-hi qualsevol informació
rellevant. Per poder accedir a la
base de dades tenim dos cercadors:
el cercador intel·ligent i el cercador per filtres. Tots dos ens porten
a la mateixa informació, però de
manera diferent. Amb el cercador
intel·ligent accedim a les dades
només introduint-hi una paraula,
ja sigui un cognom, una localitat,
una professió, una tipologia repressiva… Amb el cercador per filtres
podem afinar més la cerca, ja que
només ens apareixeran les entrades
en què hi figuri el filtre que hi hàgim introduït. La informació que hi
podem trobar de cadascuna de les
víctimes és la següent, tot i que cal
dir que en alguns casos no hem pogut completar-ne tots els apartats:

Francisco ALÍA MIRANDA: Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia. Madrid, Síntesis, 2005, p. 52.

nom, cognoms, malnom, edat, sexe,
estat civil, lloc de naixement, residència, professió, filiació política i filiació sindical, càrrec públic,
activitat durant la guerra, tipologia
repressiva, indret de condemna i/o
de mort, data de mort, inici i fi de
condemna, circumstàncies, tribunal, delictes, sentència, observacions, fonts i investigadors. Pel que
fa a aquests apartats cal parlar de
la col·laboració ciutadana, atès que
són els familiars de les víctimes els
qui ens estan ajudant a corregir els
errors que trobem en els documents
com, per exemple, errades en els
cognoms, en l’edat, en les professions... A més, és aquesta aportació
la que ens permet completar moltes
de les fitxes que es poden trobar a la
base de dades, atès que són ells els
qui ens fan arribar les fotografies.
Amb data d’abril de 2017 hem
pogut dur a terme una breu anàlisi quantitativa dels resultats que
tenim fins ara; per fer-ho ens hem
basat en diverses gràfiques confeccionades a partir de les dades que
hem considerat més concloents per
visualitzar el que fou la repressió
a Castella–La Manxa durant més de
trenta anys. En aquest treball s’entén com a “víctima” aquella persona
que ha patit alguna mena de dany o
càstig per iniciativa d’una altra. El
nombre de víctimes de la repressió
que hi ha comptabilitzats fins avui
a la base de dades és de 20.957, xifra que representa una mínima part
del total. A la província d’Albacete
n’hi ha un total de 12.010,4 a Toledo
4.592, a Guadalajara 2.566, a Ciudad Real 1.064 i a Conca 707.
La segona de les classificacions
que analitzarem és per sexes. Hi ha
una important diferència entre el
nombre de dones i el d’homes que
varen ser víctimes de la repressió en
el territori de Castella–La Manxa. De
les 20.957 víctimes documentades
actualment 2.292 són dones, mentre que la resta (18.667) són homes.
Tanmateix, hi hagué una repressió
encoberta o callada, exercida pels
mateixos veïns, sobretot contra les
dones, fills o familiars dels afusellats o empresonats, pressió que va

Exemple de fitxa del portal victimasdeladictadura.es

derivar en molts casos en el desterrament voluntari o l’abandó del lloc
de residència atesa la impossibilitat de fer front a la pressió o a les
vexacions que es practicaven sobre
aquestes persones.
Una altra de les dades que ens
permet estudiar la disposició de
les víctimes a la base de dades és
la que fa referència a les tipologies repressives. Com podem observar
a la Gràfica 2, hi ha dues menes de
tipologies repressives que destaca-

ren per damunt de la resta: mort
en compliment de sentència -és a
dir executats “legalment”-, i presó -aquells que després d’un judici
foren condemnats a reclusió a les
presons franquistes-. De les 20.957
víctimes que s’han comptabilitzat
fins ara, 5.6935 van ser executades
després de ser jutjades per la justícia militar sumaríssima imposada
pel nou règim, justícia militar que
envaí en aquell moment la justícia
ordinària. Dada important ja que

Número de víctimes per provincies

Gràfica 1: Elaboració pròpia amb les dades obtingudes en el projecte
Represión de guerra y postguerra en Castilla-La Mancha.

4

De la província d’Albacete s’ha pogut fer un alt buidatge de les sentències que
hi ha a l’Archivo General e Histórico de Defensa, ja que aquestes sentències estan digitalitzades, fet que ha facilitat molt la tasca dels investigadors. Aquestes
dades s’incrementaran si tenim en compte que a l’arxiu esmentat hi ha digitalitzats més de 16.000 expedients que pertanyen a víctimes d’aquesta província,
fase en la qual ens trobem actualment
5 El text de Francisco Espinosa Maestre, “La represión franquista: un combate por
la historia y la memoria”, dins Francisco Espinosa Maestre (ed.), Violencia roja
y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010, p. 78, ens parla de 10.358
víctimes per a Castella-La Manxa. Les dades que apareixen per província són:
1.619 per a Albacete, 2.193 per a Ciudad Real, 890 per a Conca, 789 per a Guadalajara i 4.867 per a Toledo, p. 76.
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vol dir que una quarta part dels represaliats de Castella–La Manxa dels
quals actualment tenim coneixement van ser afusellats i molts dels
seus cossos són encara a les fosses comunes; 10.405 víctimes van
passar per la presó; el nombre de
persones mortes mentre complien
sentència que ens consta a nosaltres és de 1.549. Una altra de les
tipologies que apareix a la gràfica
és el nombre de víctimes mortes per
assassinat6, que avui arriba a 1.015.
El nombre de guerrillers morts (maquis) en el territori de Castella-La
Manxa comptabilitzat fins ara és de
100. A la base de dades també hi ha
les víctimes que moriren violentament sense que se’n sàpiguen les
causes. La majoria dels certificats
de defunció d’aquestes víctimes
apareixen signats per les autoritats
militars, seguits dels signats per
directors de presons o jutges. 134
d’aquestes morts és la xifra que tenim fins ara. La resta de tipologies repressives han estat agrupades
a la nostra gràfica, amb el resultat
2.061 víctimes entre desaparicions,
depuracions, etc.
L’execució d’aquest projecte
d’investigació ha suposat moltes
hores de documentació i estudi per

Gràfica 2: Elaboració pròpia amb les dades obtingudes en el projecte Represión de guerra y
postguerra en Castilla-La Mancha.

part dels membres de l’equip i pretén ser una anàlisi descriptiva de la
informació continguda tant en els
documents com la que es va recollir a partir dels testimonis orals.
L’estudi d’aquesta documentació ha
ofert una informació modesta que,
tanmateix, pot col·laborar a incrementar el coneixement sobre el que
va passar a les províncies de Castella – La Manxa durant la Guerra Civil
i la inacabable postguerra. A mitjà
i llarg terminis, tant l’estudi de les

6
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víctimes en territori sota control
republicà com de les formes de repressió del segon franquisme, apareixen com a temes d’investigació.
Com ja hem dit diverses vegades en
aquest article, les dades que tenim
fins ara són provisionals, ja que encara s’han de visitar molts arxius i
registres civils, hi ha milers de sentències a consultar, expedients que
cal analitzar, bibliografia que s’ha
de buidar, i persones a les quals cal
entrevistar.

En aquest apartat s’hi inclouen les víctimes anomenades “passejades o cunetejades”, és a dir, que van ser assassinades sense judici.

SALVINO RAMOS ESTEBAN, MESTRE REPUBLICÀ: TOTA UNA LLUITA
PER COMBATRE LA IGNORÀNCIA A TRAVÉS DE L’ESCOLA PÚBLICA
Mª Sol Benito Santos
Esmeralda Muñoz Sánchez
Llicenciades en Història i investigadores (UCLM)

E

n aquest article volem mostrar la
trajectòria d’un mestre nacional,
D. Salvino Ramos Esteban, format entre la cultura del segle XIX i el desenvolupament educatiu que comença a
entreveure’s a Espanya a les primeres
dècades del segle XX.
El seu perfil pedagògic anirà lligat
intrínsecament a la seva ideologia
republicana, a les seves conviccions
polítiques en favor de la lluita contra
l’analfabetisme per poder implantar
un Estat democràtic on prevalgui la
igualtat social i la solidaritat humana,
unit a la seva passió per la literatura i
el teatre com a activitat complementària, la qual cosa, segons ell, contribuïa a treure el millor de cada alumne
com a persona.
El seu recorregut vital, marcat pels
canvis polítics que va viure, per les seves fermes conviccions republicanes
-que sempre va defensar amb vehemència-, i el seu decantament per un
model pedagògic renovador, basat en
el mètode socràtic i laic, el converteixen en un personatge digne d’estudi i
un exemple de l’escola pública.

TRAJECTÒRIA PERSONAL I
PROFESSIONAL
Salvino Ramos Esteban fou un mestre nacional nascut el 12 d’octubre
de 1876 en un minúscul municipi de
la província de Sòria, Atauta1, en el si
d’una família benestant la qual cosa
li va permetre de fer estudis de batxillerat a l’institut de Sòria, on va
obtenir el grau de batxiller el 1894.
Posteriorment faria els estudis de
magisteri a l’Escola Normal de Sòria
–pertanyent al districte universitari
de Saragossa-, d’on sortiria, el 15 de
juliol de 1899, amb el títol de Mestre de Primer Ensenyament Superior.
Un cop establert com a mestre,
Salvino es casaria, ja ben madur –
tenia 42 anys quan es va casar amb
Rosa Ramos Romera, cosina seva i
natural d’Herreros (Sòria), que només tenia 18 anys. D’aquest matrimoni naixerien cinc fills, dels quals
només en sobreviurien tres: Alfonso,
1

Anselmo-Salvino i Rosa-Bienvenida.
El més gran, Alfonso, arribaria a
compartir presó amb el seu pare durant la postguerra.
La seva carrera professional comença l’octubre de 1907 quan és
nomenat, pel subsecretari del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles
Arts, mestre auxiliar interí de l’Escola Pública de Nens de Pedro Muñoz
(Ciudad Real).
De 1908 a 1917 va exercir en diverses escoles rurals de Sòria. Després,
per concurs-oposició passà a exercir
en uns quants pobles de la província
de Madrid. El mes de juny de 1927,
per concurs, va obtenir plaça a Miguelturra (Ciudad Real), on s’hi va
estar 12 anys.
La dictadura de Miguel Primo de
Rivera el marcaria ja que va consolidar encara més les seves conviccions republicanes, juntament amb
la visió nefasta que tenia de la monarquia, de l’Església Catòlica i de

Aquest municipi va desaparèixer a les acaballes del segle XX i es va integrar en
el de San Esteban de Gormaz (Sòria).
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la situació sòcio-educativa i política
del país.
COMBATRE LA IGNORÀNCIA A
TRAVÉS DE L’ESCOLA PÚBLICA
Des d’un principi Salvino va combinar la seva activitat docent amb
la vocació d’escriptor; va començar
escrivint petites obres teatrals i poemes, la qual cosa el va menar, entre altres, a ser nomenat Acadèmic
Protector de la Reial Acadèmia de
Declamació, Música i Belles Arts de
Màlaga2, atesa la seva aportació literària i teatral pel fet que havia escrit
diverses obres com ara El amante
loco, Las dos fieras, Dª Dolores3, etc.
A Madrid va començar a entaular relació amb personatges del món de la
literatura, el periodisme i la política,
sempre dins dels àmbits republicans.
En aquest temps, Salvino va arribar
a ser el primer secretari fundador
d’Izquierda Republicana pel districte de Puente de Vallecas, juntament
amb Jacinto Octavio Picón i Facundo
Dorado Perezagua, tots dos professionals del periodisme i de les lletres
amb clares conviccions republicanes.
També va lligar amistat amb Alejandro Lerroux i Marcel·lí Domingo, polítics que amb l’adveniment de la II
República arribarien a ocupar càrrecs
destacats i amb els quals va intercanviar cartes personals.
En les seves diverses destinacions com a mestre va tenir interès
a no allunyar-se gaire de Madrid i
d’aquesta manera no distanciar-se
excessivament dels cercles literaris i
polítics que li agradava sovintejar a
la capital, tot mostrant la seva vocació de mestre unida als seu proselitisme republicà mitjançant els seus
escrits i les seves obres teatrals; és
per això que va considerar que el seu
trasllat definitiu, l’any 1927, al poble
de Miguelturra (Ciudad Real) va ser
un càstig de la dictadura de Primo de
Rivera a causa del seu marcat republicanisme.
Però precisament seria en aquest
municipi on desenvoluparia la seva
idea d’ensenyament connectada
amb els ideals republicans i amb els
principis de la Institución Libre de
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Imatge 1: Carta de D. Salvino Ramos Esteban al seu amic Marcel·lí Domingo, datada el 06-08-1932.
Centre Documental Memòria Històrica (CDMH), PS Madrid, Caixa 363, Exp. 7

Enseñanza.
Per a ell no hi havia cap altre camí
per a combatre la ignorància que
L’Escola. Calia tenir un poble alfabetitzat per tal de poder implantar un
estat democràtic i poder passar de
ser súbdits a ser ciutadans amb tots
els drets. En definitiva, educar per
ser lliures i prendre cadascú les seves
pròpies decisions de manera conscient i independent.
Aquesta escola era per a D. Salvino: pública, obligatòria, gratuïta i
laica, inspirada en l’ideal de la solidaritat humana, en la qual l’activitat
era l’eix de la seva metodologia. La
2

3

missió del mestre era il·luminar i alimentar la força personal de l’alumne. L’escola laica que desenvolupava
no abandonava la formació moral i
obligava l’alumne a pensar seriosament en aquesta mena de problemes. D. Salvino motivava els seus
alumnes amb preguntes constants
per tal que no es distraguessin, amb
la qual cosa els obligava a fer un esforç per despertar-ne la curiositat.
Atenia de manera individual i específica cada alumne. Educava els seus
educands atenent les seves capacitats, actituds i vocació i no en valorava la situació econòmica.

Aquesta Acadèmia fou fundada el 1886 i s’hi impartien, a banda de classes de
declamació, classes nocturnes de música, idiomes, pintura escenogràfica, història del teatre i guitarra. Cada any s’hi atorgaven un nombre de matrícules a 10
alumnes masculins i a 10 alumnes femenins que haguessin demostrat actituds
per a l’escena. L’Acadèmia es va dissoldre el 1936.
Dª Dolores és una obra teatral impresa a Madrid l’any 1908 per la Imprenta Helénica a càrrec de Nicolás Millán, passatge de l’Alhambra, 3.

Aplicar aquests mètodes educatius
en un context tan rural i poc evolucionat com era Miguelturra, va suposar
una revolució cultural per al poble.
Els alumnes volien aprendre de D.
Salvino i comentaven amb les seves
famílies aquests aprenentatges. D.
Salvino va participar activament en
la vida de la localitat, es va preocupar molt del benestar dels ciutadans
de Miguelturra i, sobretot, per tot el
que podia incidir directament sobre
els alumnes, la qual cosa li va comportar seriosos problemes amb les autoritats municipals. L’any 1928, quan
era director de l’Escola nacional de
Nens n 1, anomenada també “El Pradillo”, va escriure una comèdia pueril
en tres actes, intitulada Los Gnomos4
amb un missatge lligat als principis
republicans, en contraposició amb la
mentalitat conservadora i repressora
de la dictadura. Amb aquest acte, D.
Salvino demostrava el seu concepte
d’escola participativa, creativa, en
la qual el teatre podia ser també una
via per a l’educació. Aquest fet va
comportar que D. Salvino s’enemistés encara més amb els estatus més
conservadors i poderosos del municipi, entre ells l’Església.
És per tot això que va decidir
d’intervenir en la política municipal
de Miguelturra. Va ser un dels fundadors de la Junta Municipal de Sanitat, creada el 10 d’agost de 1928,
en la qual sempre va palesar la seva
gran preocupació per la manca d’higiene al municipi. I, sobretot, es va
preocupar per la precària situació de
les escoles municipals, que estaven
mancades d’unes instal·lacions: dignes.
“[…] Vistas las condiciones sanitarias en que se encuentran las escuelas
[…] Pide la palabra Salvino Ramos,
que estimaba de necesidad urgente
que el Ayuntamiento completara las
obras efectuadas en las Escuelas de
Niños, sustituyendo la pavimentación
con lo cual se evitaría que al moverse
los niños de un lado a otro se produzca el polvo que se levanta del piso
actual [...]5.”
La seva implicació en la vida socioeducativa del poble també va tenir
correlació en el nivell polític. D. Sal-

Imatge 2: Fotografia de l’estrena de l’obra teatral escrita per D. Salvino, Los Gnomos, al teatre
Estrella de Miguelturra el 20-05-1928. Salvino apareix amb els seus alumnes al centre de la imatge.

vino, convençut militant republicà,
va ser un dels fundadors d’Alianza
Republicana (Aliança Republicana) a
Miguelturra (el 16 de març de 1930).
SALVINO DURANT LA II REPÚBLICA
La proclamació de la II República
va suposar per a D. Salvino molta
alegria, i va fer que mostrés encara
més les seves conviccions republicanes i renegués dels qui es proclamaven fidels a la República quan abans
havien estat vehements defensors
dels valors tradicionals. Immediatament D. Salvino, en carta adreçada
a Alejandro Lerroux, el 19 d’abril de
1931, a més de recordar-li la seva
amistat i que sempre ha defensat la
República en cos i ànima, es posa a la
seva disposició i a la disposició de la
resta de companys de govern. Aprofita també per mostrar les seves reserves sobre els propis republicans del
poble que començaven a encapçalar
els partits d’esquerres i les institucions sense tenir la preparació cultural, educativa i ideològica que ell
considerava essencials, com es pot
4

5
6

observar en una altra carta tramesa
a Alejandro Lerroux
D. Salvino va celebrar amb els seus
alumnes l’adveniment de la República i va ser un dels primers a despenjar el retrat del rei que hi havia a la
seva escola, tot explicant als infants
“la diferència entre monarquia hereditària i república electiva”. Aquest
fet fou polèmic perquè més tard se
l’acusaria d’haver-lo retirat burlant-se’n davant dels alumnes i fins i
tot d’haver-lo trepitjat públicament,
circumstància que ell negaria categòricament.
Durant aquests anys continua movent les seves influències amb Marcel·lí Domingo i Domingo Barnés per
tal d’aconseguir la difusió i posada
en escena de la seva obra Dª Dolores a través de la companyia de Margarida Xirgu. Igualment, l’any 1932,
també els demana que intercedeixin
per aconseguir el seu trasllat a la
plaça de mestre de l’Institut de Ciudad Real, cosa que no aconsegueix i
que desferma el seu malestar en no
veure realitzat el seu desig de“salir
de este pueblo de hediondos (según

Los Gnomos fou estrenada el 20-5-1928 al teatre Estrella de Miguelturra, i va
tenir com a actors els seus alumnes, els quals van confeccionar tot l’utillatge teatral i el vestuari de l’obra. Els alumnes, en agraïment, van regalar a D. Salvino
un bastó tallat en fusta amb el nom de l’obra i la data de la seva estrena, que
va guardar zelosament fins a la seva mort i que ara conserva la seva família.
AMM, Libro de Actas de la Junta de Sanidad de Miguelturra (10-08-1928 a 22-011960), sesión extraordinaria del 03-06-1029, p.4 v.
Heraldo de Madrid, nº 13826, 21-05-1930, p.7.
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Imatge 3: carta adreçada al seu amic Alejandro Lerroux el 05-03-1932. CDMH, PS Madrid, Caixa 47, Exp. 3

des del balcó de l’ajuntament en què
reclamava “la gran necessitat que
tenia el poble d’uns grups escolars i
de treball honrat per a tothom”; va
ser interventor per aquest partit a
les eleccions de febrer de 1936. Després dels sufragis, D. Salvino fou nomenat, en sessió extraordinària del
26 de febrer de 1936, regidor de la
nova Gestora Municipal que regirà el
municipi de Miguelturra.
L’esclat de la guerra el féu abandonar l’ajuntament d’on fou cessat
a la sessió extraordinària del 24 de
novembre de 1936, en ser expulsat
d’Izquierda Republicana, al·legant
falsament que s’havia passat als comunistes. Aquest fet va desil·lusionar
força D. Salvino el qual va moderar la
seva activitat política; no va anar al
front atès que era molt gran i només
es va preocupar de la seva tasca docent.
LA SEVA DEPURACIÓ
PROFESSIONAL i POLÍTICA

Imatge 4: Salvino posa amb els seus alumnes a l’escola n 1 de Miguelturra al costat de la bandera
al·legòrica de la II República7

Cervantes y así continua) en el próximo concurso” (“sortir d’aquest poble
de fastigosos [segons Cervantes i així
continua] en el pròxim concurs”).
D. Salvino va pertànyer al sindicat
de Mestres FETE-UGT i va participar
en la Setmana Cultural i Pedagógica,
que va tenir lloc del 14 al 21 de maig
de 1933 a Ciudad Real.
A poc a poc, i unit als canvis polítics que hi hagué durant la II República, D. Salvino s’implica més i més
en el seu compromís republicà que,
tanmateix, per a ell no comportava
el favor cap al vot femení per tal com
considerava que “aquest privilegi s’ha
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de fer servir a favor dels llicenciats”
i no pas de les dones, atesa la seva
manca de preparació.
D. Salvino arribaria a ser president
d’Izquierda Republicana a Miguelturra i va prendre part molt activa a
favor del Front Popular i féu mítings
7

8

Previament a la seva depuració,
el 25 de gener de 1939, les monges
mercedàries del convent de Miguelturra, dedicades també a l’ensenyament, i per boca de la seva comanadora, sor Mª Mercedes del C. de
Jesús, en carta adreçada al cardenal
Gomà8, van enviar un informe sobre
la comunitat durant la guerra. En
aquest informe, a banda de demanar
reiteradament l’adjudicació d’una
escola estatal de nenes per a la seva
comunitat, també van informar dels
esdeveniments ocorreguts al municipi i al seu convent des de l’inici de
la guerra civil, segons el seu punt de
vista. En aquest escrit fan un llistat
de noms que, segons elles, “són els
dirigents criminals de Miguelturra”,
entre els quals esmenten Don Salvino, del qual diuen que és “un mestre

En aquesta fotografia, pertanyent a l’arxiu familiar, es pot observar que ha estat
retallada la bandera al·legòrica de la II República per por de més fortes represàlies amb l’arribada de la Dictadura, la depuració de D. Salvino i el seu ràpid
empresonament.
Gallego, José-Andrés i Pazos, Antón (2010): Archivo Gomá: Documentos de la
Guerra Civil, Madrid, Edit. CSIC, Vol. 13, gener-març, 1939, Annex a document
13-107: (Informe de les Mercedàries de Miguelturra Ciudad Real) sobre el que va
passar a la seva comunitat i al convent a mans dels milicians durant la guerra.
25-01 1939, pp. 158-160.

que des d’abans de la República ensenyava els infants a negar l’existència de Déu”.
En acabar la guerra civil D. Salvino,
quan ja tenia 62 anys, va haver de
demanar obligatòriament, com tots
els mestres, la depuració professional, de la qual depuració va resultar
primer “la seva jubilació forçosa, a
reserva de la sentència ferma que
dictarà l’Auditoria de Guerra”, ja
que havia estat encausat per l’Auditoria de Guerra de l’exèrcit d’ocupació de Ciudad Real, el 16 de juny de
1939, en la causa n 3366 promoguda
pel cap de falange local, Manuel Ramos Molina, i denunciat també per
l’agricultor David Moraga Martín i el
propietari Miguel Fernández Cortés,
que van declarar com a testimonis.
Posteriorment D. Salvino seria, “separat definitivament del servei i donat de baixa de l’escalafó corresponent”.
Els càrrecs que hom li imputava
eren tant de caire polític com professional:
1r -Abans del Movimiento pertanyia
a Izquierda Republicana, des de la
formació del front popular, i en va
ser president des de la seva fundació.
2n.-A les eleccions de febrer del
36, fou interventor de la candidatura d’esquerres, i sempre es va manifestar com una persona clarament
d’esquerres en diversos mítings que
va fer des del balcó de l’ajuntament.
3r.-En iniciar-se el Movimiento va
continuar en el mateix partit i, més
tard, va passar al partit comunista,
del qual va ser regidor de l’ajuntament en els primers mesos
4t.-En proclamar-se la República i
instaurar-se el laïcisme a les escoles,
va fer que els infants trepitgessin
el retrat del rei i cremessin, davant
d’ell, el catecisme, la qual cosa acredita la seva conceptuació religiosa9.
Com a mestre nacional també seria
acusat de “sembrar en les intel·ligències dels infants idees dissolvents
i antireligioses”.
També li imputaran el fet d’“exaltar la causa roja escrivint en el diari Avance diversos articles, tots ells
contraris al GMN i en contra de Fran-

co, Hitler i Mussolini”.
La seva dona tampoc no escaparà
a les acusacions contra D. Salvino ja
que el sacerdot de Miguelturra, en el
seu informe, diu que ell no és mala
persona, “no així la seva dona, causa
de totes les seves desgràcies”. També el testimoni David Moraga Martín
diu que:
“[...] la esposa del maestro era
si cabe más exaltada que él diciendo públicamente cuando se estaba
asesinando, que se mataba a muy
pocas personas, que debían hacerlo en grupos de veinte o treinta, (…)
tanto el maestro como su mujer han
estado de continuo excitando los ánimos de los obreros diciéndoles que
ellos serían los dueños de todos los
capitales del pueblo”10.
En el seu descàrrec, D. Salvino respon “amb la consciència molt neta i
les mans tan netes com la consciència” que:
1º.-Efectivamente, con anterioridad al Movimiento y desde su fundación, pertenecí a Izquierda Republicana siendo su fundador, por creer
que en la nueva división que al advenimiento de la República hicieron
de “derechas” e “izquierdas”, el izquierdismo se amoldaba más hacia el
trabajador necesitado[...]
2º.-Fuí interventor el año 36, y en
cuanto se dice de mi intervención
en varios Mítines desde el balcón del
Ayuntamiento, es cierto que hablé
diciendo y recalcando -como es así
por desgracia- la grande necesidad
que se encontraba el pueblo de unos
grupos escolares, a la vez que recomendando la Libertad y el Trabajo
honrados. Testigos, el Pueblo entero.
3º.-No recuerdo bien si al estallido del Movimiento era Síndico del
Ayuntamiento o no, tal vez lo fuera,
lo que sí recuerdo, que fui destituido del cargo en una sesión celebrada
por la tarde, i a los pocos días se me
expulsaba del partido de Izquierda

Republicana, alegando falsamente
que “me había pasado a los comunistas”; alegato embustero i estudiado,
entre ellos, puesto que yo ni he sido,
ni soy, ni seré comunista, a no ser
que me vuelva loco [...].
4º.-Para mejor esclarecimiento de
cuanto se refiere a este punto diré:
a) “Que al proclamarse la República e implantarse el laicismo en las escuelas, hizo que los niños pisotearan
el retrato del Rey[...] completamente falso, pues me limité a descolgar
el cuadro i aprovechar la circunstancia para explicar a los niños la diferencia entre “monarquía hereditaria
i república electiva”.
b) “Que quemaron a su presencia
los catecismos [...] completamente
falso también puesto que ni se mencionaron siquiera.
c) “Que después de iniciado el
Movimiento obligaba a los niños a
saludar al entrar en clase diciendo:
“No hay Dios”, contestando con la
siguiente respuesta: “Nunca lo ha
habido” [...] Me tiembla la pluma al
responder a esta pregunta, porque
no solamente es una «mentira», sino
que además es tendenciosa, puesto
que en mi Escuela [...] lo mismo los
niños que las niñas [...] han saludado
cortésmente.
d) “Con lo que se acredita su conceptuación religiosa” ¡Ni sombra de
duda me cabe! [...] he practicado la
más pura i perfecta Educación moral
i religiosa -pues soy cristiano- i siempre sirviéndome para ello del Catecismo de la Doctrina Cristiana [...].
Dos han sido siempre para mí los caminos a seguir: uno el de la Religión i
otro el de la Política11.
El 13 de juny de 1939 D. Salvino fou
detingut i posat a disposició de l’Auditoria de Guerra, i només tres dies
després, pel procediment sumaríssim
d’urgència n 3366 instruït al jutjat
militar, passaria a la presó de Ciudad
Real on va ser condemnat en Consell

9

Arxiu Ministeri d’Educació, Expedients de depuració del Magisteri de la província
de Ciudad Real, Leg. 122, Exp. 44508.
10 Arxiu Històric de Defensa (AHD), Tribunal Militar Territorial n 1, Madrid, caixa
3850/6,
11 Arxiu Ministeri d’Educació, Expedients de depuració del Magisteri de la província
de Ciudad Real, Leg. 122, Exp. 44508.
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de Guerra, celebrat el 24 de novembre de 1939, a “pena de mort,” pel
delicte d’”Adhesió a la Rebel·lió” a
la Fiscalia de l’Exèrcit d’Ocupació,
jutjat de Ciudad Real. El 20 de desembre de 1939, l’auditor de guerra de Mérida, “ratifica la pena de
mort”.
La pena de mort de D. Salvino seria
commutada per “30 anys de reclusió
major” el 18 juny de 1940. Un mes
després, se’l traslladarà a la presó
central de Burgos, juntament amb
36 presos més. Posteriorment, el 19
d’octubre de 1940, seria enviat per
ordre de la Direcció General de Presons (DGP) a la Colònia Penitenciària
de l’Illa de San Simón12 a Vigo (Pontevedra), on s’hi estaria fins el 22 de
novembre de 1942, data en què fou
traslladat novament a la presó de
Ciudad Real, on se’l proposa, el 20 de
març de 1943, com a mestre auxiliar
al Patronat Central de Redempció de
Penes, i on va ser nomenat Mestre
Auxiliar per la DGP, secció esforç intel·lectual el 9 de juny de 1943. El
mes de novembre del mateix any se li
concedeix un mes de redempció, circumstància que es publica al Butlletí
Oficial d’Institucions Penitenciàries
(Boletín Oficial de Instituciones Penitenciarias) n 42 ja que té 68 anys i
és equiparat a septuagenari, la qual
cosa comporta el sobreseïment de la
seva causa per resolució dictada en
el procediment n 3163. El 19 de desembre de 1943 quedarà en llibertat
condicional amb desterrament al seu
domicili de Ciudad Real, situat al carrer de la Cierva, n. 12. Com a tutora

signa la seva dona Rosa Ramos Romera. Després, el 5 d’agost de 1944, la
comissió central d’examen de penes
li commutarà la pena per “20 anys en
reclusió menor”. Deixarà extingida la
condemna de 20 anys el 15 de juny
de 1959; en aquesta data D. Salvino
ja havia mort.
Durant el seu desterrament i reclusió menor, D. Salvino serà detingut
novament, quan ja tenia 70 anys, el
28 de març de 1946, per un fet que
passar al Palau de Justícia de Ciudad
Real, on reclamant novament els seus
drets de jubilació i davant la negativa de solució per part de les autoritats franquistes, va muntar en còlera
i va destrossar un retrat de Franco.
Per aquest fet, reingressa a la presó acusat d’“injúries al cap d’estat”.
Se’l deixarà novament en llibertat
condicional el 31 de juliol de 1946.
Finalment li arribarà l’indult el 23 de
maig de 1949, quan ja tenia 73 anys.
Tot i la dura repressió que la dictadura va exercir sobre D. Salvino,
quan ja tenia més de 60 anys, mai no
va donar el seu braç a tòrcer, mai no
van poder callar la seva veu, ni enviar a l’ostracisme el seu pensament i
la seva obra educativa i literària.
Amb la seva mort, sobrevinguda el
1953, la seva vídua Rosa continuarà
la reivindicació del seu marit tot exigint la reposició dels seus drets com
a mestre a fi i efecte de poder cobrar
la pensió de viduïtat per la jubilació
de D. Salvino. Però amb data de 5 de
març de 1977 encara no se li havia
concedit, motiu pel qual la continuaria reclamant.

Imatge 5: carta escrita per D. Salvino Ramos des
de la reclusió en el seu domicili en compliment
de la presó menor on descarrega tot el seu patiment de la presó i el de la seva família.

12 Fou qualificada oficialment com colònia penitenciària, però en realitat era un
camp de concentració; en alguns moments es va convertir en camp d’extermini
per als presos polítics comunistes, republicans, socialistes o anarquistes. Va estar en funcionament fins l’any 1943.
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PERDEDORES, AMORALS I EXCLOSES.
LA REPRESSIÓ FEMENINA DE LA PROVÍNCIA DE CIUDAD REAL
Mª Sol Benito Santos
Esmeralda Muñoz Sánchez
Llicenciades en Història i Investigadores (UCLM)

L

a metodologia emprada per a
l’elaboració d’aquest article es
basa sobretot en l’anàlisi de documents històrics: expedients de responsabilitats politiques, expedients
de les presons, etc. que, lamentablement a la nostra província, i tot
i el temps transcorregut, es troben
molt escampats fora del nostre
àmbit territorial i en moltes ocasions amb dificultats per a ser consultats.
Així, per exemple, hom ha pogut
constatar que els trasllats d’expedients d’una presó a l’altra, el
seu mal estat de conservació o els
trasllats parcials de documentació
d’uns arxius a altres, la seva manca de catalogació i en molts casos
la pèrdua intencionada, fan que el
treball d’investigació quedi incomplet i per molt que s’intenti complementar aquestes mancances amb
altres fonts, queda molt per fer per
poder rescatar de l’oblit moltes dones de la nostra província que van
patir la repressió franquista. Per tal
de completar aquesta investigació
cal que les autoritats apliquin la legislació vigent i facilitin l’accés a la
informació de què disposin i creïn
un Arxiu de la Memòria on es pugui
consultar tota la informació exis-

tent, que serveixi alhora de base on
poder bolcar qualsevol nova aportació.
Ciudad Real va romandre a la zona
republicana durant tota la guerra.
En acabar la guerra civil, hi va haver
una repressió brutal contra els qui
“per acció o omissió” contribuïren
a “entorpir el triomf providencial i
històricament ineludible del Movimiento Nacional”. Les dones no escaparen a aquesta repressió que va
afectar tots els àmbits de la vida:
física, econòmica, jurídica, ideològica, etc. i que van comportar-ne el
control social i la seva discriminació
i les va recloure a l’espai privat.
La llei de Responsabilitats Polítiques de 9-2-1939 afectava més els
homes que no pas les dones i, per
aquest motiu, no s’han fet tan visibles; tanmateix, elles la patirien
doblement en veure’s privades de
drets fonamentals, sotmeses als homes i a la misogínia del règim que
convertiria els seus casos en fets de
delinqüència i desviació.
TRETS IDENTITARIS DE LA
REPRESSIÓ FEMENINA
Tot i que no hi va haver gaires dones que arribessin a tenir expedient

de responsabilitats polítiques, moltes d’elles en tots els nostres pobles
i ciutats van rebre càstigs físics i
simbòlics d’homes situats aleshores
en posició de poder polític (falangistes) destinats a despullar-les de
qualsevol mena de dignitat exhibint públicament el seu cos vexat
o mutilat com a exercici de sotmetiment. Amb prou feines hi ha proves documentals d’aquests abusos,
però sí memòria, abans callada pel
silenci imposat pel règim, del seus
protagonistes.
La guerra va servir com a catalitzador d’una incipient ruptura en
relació amb la immobilitat de moltes de les dones de la nostra província; és a dir, va servir per esperonar
col·lectivament l’organització de
les dones a la rereguarda donant
suport als homes que lluitaven al
front, fent les tasques del camp,
implicant-se en l’organització municipal i militant en organitzacions,
sindicats i associacions. Tot això va
agreujar la pròpia naturalesa de la
repressió que el nou règim va idear
i va aplicar a les dones, de manera
molt diferent pel que fa a la forma,
no a la intensitat, respecte a la que
va aplicar als homes. Si aquests experimentaren una repressió més de
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tipus físic i dolorosa, la de les dones
fou més subtil, sibil·lina, nociva i
exemplaritzant, i fins i tot humiliant.
La dictadura cercava dones educades en la moral catòlica, abocades a la llar, la cura de la família i
l’educació dels fills. Dones completament allunyades dels valors alliberadors de la II República perquè
la dona del nou estat no havia de
ser ni semblar una dona “amoral”.
És per això que a la dona se la va
castigar amb escarni públic; se la va
exhibir, rapar i passejar despullada
per les places públiques.
Els expedients de dones que hem
analitzat i la naixent obertura dels
arxius militars van aclarint els procediments que se seguien contra
elles. Certament la jurisdicció penal té encara molts problemes i irregularitats, però això no és obstacle perquè s’hagi pogut certificar,
per exemple, la mort per garrot a
la nostra província d’una de les primeres dones executades a Espanya
després de la guerra civil.
Altres morts violentes de dones
entre 1939 i 1943, que apareixen
amb qualificatius diversos: “suïcidi”, “escanyament”, “asfíxia per
pressió”, etc., en els registres civils, podrien emmascarar perfectament execucions. A aquestes morts
caldria afegir també les provocades
per manca de mitjans econòmics,
atesa la impossibilitat de trobar feina, la qual cosa les condemnava a
la misèria i a la marginació social
cosa que les va dur en molts casos a
morir de gana: “col·lapse per fam”,
“esgotament per manca d’aliment”,
“avitaminosi”, etc.
Per a no morir de fam –en veure’s
soles a causa de la mort del marit o
perquè l’espòs era a la presó i ella
havia d’atendre infants i gent gran
a càrrec seu-, moltes dones de la
nostra província, marcades ideològicament, es van haver de dedicar
a l’estraperlo per aconseguir aliments.
Les presons provincials es van convertir en l’eix d‘un naixent sistema
penitenciari. Ben aviat es va veure
la necessitat d’habilitar nous espais
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específics de presons per a dones
perquè a començaments de 1939 les
presons de partit judicial estaven
plenes de gent que es trobaven en
unes condicions higiènico-sanitàries
lamentables. Així, José Calvo Gil,
director de la presó habilitada de
dones a Almodóvar del Campo, demana a l’alcalde, el 21 de setembre
de 1939: (...) que sean extraídas las
basuras, que se arreglen los WC de
mujeres inutilizados y donde los excrementos salen a la calle con grave
perjuicio para el vecindario )1.
Partint del fet que la concepció
de la dona represaliada era la d’una
dona “amoral” i “depravada”, a
partir d’agost de 1938 es va autoritzar que comunitats de religioses
fessin serveis a les presons franquistes. La seva tasca es va centrar,
sobretot, en els centres de dones,
en els quals es va introduir un estricte règim disciplinari amb la intenció de controlar la moral de les
recluses. És per aquest motiu que la
dona va patir una més gran pressió
religiosa que no pas l’home, controlada a tota hora per tal que complís
les normes de la moral catòlica.
També les dones empresonades
patirien un més gran aïllament social que no pas els homes. Dins de
la presó van intentar distingir-se de
les preses comunes reivindicant la
seva condició de polítiques, per mirar de desvincular-se del concepte
general que volia imposar el règim
de ser totes elles dones amorals i
transgressores.
Aquest aïllament també el van
patir les dones de presos polítics
o familiars que van tenir un paper
important i van crear xarxes de solidaritat en l’assistència als matei1
2

3
4

xos presos, protegien i tenien cura
dels homes, tot anant-los a visitar
i aportant l’aliment necessari per a
la supervivència dels presos, la qual
cosa feia que quedessin marcades
davant del nou règim i que feia que
fossin encasellades en aquest ampli sector social que el franquisme
tractava d’eradicar.
És precisament en aquestes microhistòries on hem anat trobant dones
invisibles i desconegudes, però que
tenen unes trajectòries de vida, un
compromís polític i ideològic i una
lluita per les llibertats i resistència
civil enfront del feixisme que les
converteix en rellevants i en dones
que van adquirir una nova dimensió fora dels àmbits tradicionals de
mare i mestressa de casa.
PRESÓ I FILLS
Potser la pitjor part de la repressió va correspondre a les dones embarassades empresonades, les que
havien acabat de parir o les que
tenien fills petits. És el cas d’Elena
(Gregòria) Tortajada Marín, natural
de Valdepeñas, mestra nacional a
Ciudad Real i destacada militant del
Partit Comunista d’Espanya (PCE).
L’Elena va participar en molts mítings i activitats polítiques, era
considerada una gran oradora2 i va
arribar a presidir el Congrés Provincial del PC3. Fou una de les primeres
detingudes a la província de Ciudad
Real tan bon punt va acabar la guerra civil. El mateix 1 d’Abril de 1939
va ingressar a la presó provincial de
Ciudad Real4 amb el seu fill de tres
mesos, lliurada per forces de Falange, a disposició de la Comandància
Militar. El dia 27 del mateix mes és

Agrupació Local PSOE Puertollano, Cien años para la libertad. Puertollano, 2011,
pp.516-519.
Elena Tortajada, membre del Partit i una gran oradora. Quan Dolores Ibárruri va
anar a fer un míting a la plaça de toros de Ciudad Real, Elena Tortajada també
hi va parlar, dins: CUEVAS, Tomasa. Presas. Mujeres en las cárceles franquistas,
Icaria, Barcelona, 2005, III Ángeles Mora: pasos clandestinos, pp. 43-48.
“El II Congreso Provincial del Partido Comunista”. Pueblo Manchego (Ciudad
Real), 12 d’abril de 1937, p.4.
Arxiu Centre Penitenciari Herrera de La Manxa, expedient d’Elena Tortajada
Marín, nº17.888.

condemnada en Consell de Guerra a
l’última pena. El 29 de setembre de
1939 serà executada a garrot vil a la
presó de Ciudad Real; només tenia
28 anys:
(…) Elena Tortajada fue denunciada y detenida con su niño de dos meses. Fue condenada a muerte, como
la Ley no permitía matar a la madre
mientras amamantaba al niño, es
decir, hasta que el niño tuviera nueve meses, al día siguiente de que su
bebé los cumpliera la ejecutaron. De
madrugada la pasaron por nuestra
sala, al pasar ante nosotras nos entregó a su niño diciendo delante de
los guardias y soldados con voz clara
y firme: “Aquí os lo confío y os pido
que le eduquéis y le inculquéis mis
ideales y que nunca olvide por qué
murió su madre”. Supimos después
que hacía dos días que había llegado
a la cárcel su indulto(...)5.
El seu assassinat va passar just
quan el seu fill lactant havia arribat
als nou mesos d’edat, temps que
“hom esperava” per executar les
dones que, condemnades a l’última pena, es trobaven en període de
lactància. El mateix dia de l’execució hom va lliurar el fill al seu pare.
L’execució de l’Elena és una mostra
de rapidesa, de les nul·les garanties processals amb què es va dur
a terme la seva compareixença en
consell de guerra i l’acarnissament

Escrit del Govern Militar de Ciudad Real per
a l’execució de sentència d’Elena Tortajada
Gregoria).
(Font) Arxiu Centre Penitenciari Herrera de la
Manxa, expedient d’Elena Tortajada Marín,
nº 17.888.

Escrit de lliurament del fill de Josefa Galán a la seva mare Juana García inclòs a l’expedient de Josefa
Galán García. Arxiu Centre Penitenciari Herrera de la Manxa, n. 6.732

que el nou règim va imposar des
dels inicis de la postguerra. Fou la
primera dona executada a garrot vil
de la postguerra espanyola.
En molts dels expedients consultats sobre els presoners hem vist
com les recluses que estaven en
avançat estat de gestació van patir
doblement, primer per les penoses
condicions higièniques en què estaven les presons, i segon perquè en
parir corrien el greu risc de veure com se’ls prenien els fills. Per
exemple, a l’expedient de Paz Gómez Sánchez, el metge de la Presó
Habilitada de Dones de Ciudad Real
en un escrit adreçat al director del
centre penitenciari indica: en el reconocimiento del día de la fecha se
ha presentado la reclusa Paz Gómez
Sánchez la que se encuentra embarazada a término y no reuniendo esta prisión las condiciones de
higiene necesarias para poder dar
a luz, el que suscribe solicita sea
trasladada al Hospital a estos efectos. Ciudad Real 7 de Noviembre
19396.
En molts casos aquests infants no
apareixen consignats en els llibres
d’entrada de la presó. Els acostumaven a situar a plantes diferents
5
6

de les que tenien les seves mares
i només els permetien de veure’ls
un curt espai de temps al dia. En
principi, els infants només podien
romandre a la presó fins que fessin els tres anys; després eren separats de les seves mares per tal
de “salvar-los” i “reeducar-los” i,
amb aquesta finalitat, eren lliurats
a famílies del règim o es permetia
que anessin a càrrec d’un familiar
de la reclusa exercint, però, sobre
aquests familiars un fort control de
l’infant mitjançant la beneficència
catòlica i falangista.
És el cas de Josefa Galán García, de 28 anys d’edat, de Ciudad
Real, casada, i que va pertànyer al
buró polític del PCE i va ser membre de la comissió d’agitació i propaganda a la província de Ciudad
Real. Condemnada a l’última pena
i commutada després, va donar a
llum, l’estiu del 1939, el seu fill Ángel Lapeira Galán; vint-i-cinc mesos
després, i un cop va haver passat
per diverses presons (Durango, Salesians de Santander -on comença a
redimir pena com a mare lactant,
cessant en aquesta circumstància
el 31 de març de 1941-), passa novament a la presó de Ciudad Real,

CUEVAS, Tomasa. Presas. Mujeres en las cárceles franquistas. Icaria, Barcelona.
2005. III Ángeles Mora: pasos clandestinos. pp. 43-48.
Arxiu Centre Penitenciari Herrera de la Manxa, expedient de Paz Gómez Sánchez,
n. 16789.
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Expedient de presonera d’Amalia Arenas Martín. Centre Penitenciari d’Herrera de la Manxa, Exp.12703

moment en què hom lliura el fill a
la mare de la reclusa, Juana García
González el 13 d’agost 1941. Josefa
romandrà completament allunyada
del seu fill fins al 1968, any en què
sortirà en llibertat condicional després d’haver tornat a passar per un
altre periple de presons: Tarragona
Barcelona i Segòvia.
Altres casos ens confirmen com
moltes de les recluses es van veure obligades a lliurar els seus fills
directament a les religioses de
l’Hospici; d’altres, en ser executades llurs mares, foren ingressats en
aquestes institucions, amb la qual
cosa s’abocava els infants a un incert destí. És el cas d’Amalia Arenas
Martín, natural d’Almagro, casada,
de 37 anys d’edat i mare de 8 fills,
com consta en el seu expedient de
presonera; les dues filles més petites, Jorja i Dolores Valencia Arenas, que eren amb ella a la presó,
l’endemà de l’execució de la mare
van ser lliurades a les religioses de
l’Hospici Provincial de Ciudad Real.
EL DELICTE DE SER LES
“PROMOTORES”, “INSTIGADORES”
“MAQUINADORES”
El que sí que ens diuen els expedients de presoneres revisats, amb
més o menys informació, és que hi
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ha una clara actitud i interès per
deixar palès que la dona era la instigadora, promotora o maquinadora
i fins i tot ideòloga de molts dels
suposats delictes en què van participar i en d’altres en què, suposadament, col·laboraren o bé executaren; és a dir, el que es pretén
és crear una imatge de dona com
a persona d’instints baixos i perversos, transgressora d’un comportament i una moral que per al nou
règim calia que fossin eradicats;
per fer-ho calia que les dones fossin castigades, calia reeducar-les i
calia que fossin retornades al model
tradicional de dones i recloure-les a
l’àmbit domèstic. Per al nou règim
aquestes dones estaven allunyades
completament de la moral catòlica
establerta.
Hem vist un d’aquests exemples
en la primera dona afiliada al Partit Socialista i l’UGT a Ciudad Real,
Milagros Atienza Ballesteros, natural de Ciudad Real, nascuda el 19
de novembre de 1915, de professió
auxiliar mecanògrafa interina de la
Diputació de Ciudad Real, coneguda
pels sobrenoms de: “La Pelirroja”
(“La Pèl-roja”) _pel color que tenien els seus cabells_, “La Roja” i
7

“La Generala”.
En el seu expedient veiem com
s’hi remarquen sobretot els aspectes professionals i privats que
s’uneixen intencionadament a la
seva militància política; es consideren menyspreables, com s’indica
en el detallat escrit que, sobre la
trajectòria personal i política, la
Prefectura Provincial de Falange fa,
mitjançant la Delegació d’Informació i Investigació sobre la Milagros:
“Se trata de una individua de
acérrima formación marxista, y
una de las pocas mujeres de Ciudad Real, que antes del Movimiento
Nacional, tenía esas ideas, y desde
luego de todas las mujeres rojas de
Ciudad Real, ha sido la más destacada antes del Glorioso Movimiento
[…] Antes del Movimiento intervenía
en plan de dirigente en manifestaciones, mítines, en defensa de las
ideas socialistas, siendo conocida
en Ciudad Real con el apodo de la
Generala.
En esta forma continuó después de
las elecciones de febrero de 1936,
en que engreída por el triunfo obtenido iba por las calles provocando a
toda persona que sabía no comulgaba con sus ideales, e interviniendo
en los actos de carácter marxista y
demás que en aquella época se organizaron, y de una manera especial en el acto celebrado el día 21 de
junio de 1936, en la concentración
de jóvenes socialistas y comunistas
en la Plaza de Toros de esta capital
[...] En dicho acto ella uniformada
al estilo socialista pedía el exterminio de toda persona de derechas”7.
Amb l’esclat de la Guerra Civil,
la Milagros participaria més activament en la vida política de Ciudad
Real. “Ya el día 19 de julio se la vio
ir por las calles de Ciudad Real, armada de pistola y fusil, y vestida
de hombre con un mono” No és una
informació superficial que a l’informe s’indiqués especialment aquest
aspecte, ja que en el nou ideari
femení del règim es castigarà durament el fet que una dona transgre-

Arxiu Històric de Defensa (en endavant AHD), Justícia Militar, Tribunal Militar
Territorial n 1, Caixa 3.067/nº10, Exp. 4274.

deixi els principis morals, entre els
quals hi havia el de vestir-se com un
home i intentar fer “funcions d’home” Això serà vist pel nou règim
com un fet equiparable al de portar
una arma. També es farà escarni de
la seva vida privada tot indicant que
tenia una relació amb el director
del diari Avance:
“Diariamente y de una manera
constante se la veía en la redacción
de “Avance”, en donde de una manera descarada no ocultaba sus relaciones intimas con el director de
dicho periódico y criminal refinado
Francisco Gil Pozo, con el cual, a
pesar de estar casado, mantenía relaciones haciendo casi vida marital,
siendo cosa de rumor público que la
informada estuvo embarazada produciéndose el aborto”8.
Si el nou ideari franquista exaltava la maternitat, l’avortament seria
considerat com un assassinat i era
una de les imputacions més greus
que es podia fer a una dona; el que
es valorava per damunt de tot era
la virginitat, la decència i l’honra;
tota la culpa requeia sobre la dona.
La fiscalia demanaria que Milagros fos condemnada per un delicte
d’adhesió a la rebel·lió militar amb
la “agravante de trascendencia de
los hechos y perversidad social de
la procesada”. El Consell de Guerra
que va tenir lloc a Ciudad Real el 23
d’agost de 1939, en procés sumaríssim d’urgència n 4274, presidit pel
comandant D. Alfonso Pérez Viñetas, assistit dels capitans alferes vocals José Martínez Paradas, Antonio
Salvador Guillén, Anselmo Fernando Mocosi i el capitá vocal ponent
Tomás Garci García, la va condemnar a pena de mort a garrot, amb
la qual cosa van ratificar la petició
del fiscal. La van executar el 17 de
novembre de 19399.
REPRESSIÓ EN MASSA I FAM
Altres vegades es va dur a terme
una política de detencions massiva
amb un alt component d’indiscriminació, destinada a provocar un efecte social intimidatori i exemplaritzant. Un dels objectius era desfer

Informe adreçat al Jutge Instructor militar sobre Milagros Atienza Ballesteros, elaborat per la Prefectura Provincial de Seguretat de Ciudad Real, Comissaría d’Investigació i Vigilància

les llars de tots els qui haguessin
pensat diferent. És per això que a
la presó hi havia famílies senceres.
Com quan el 15-5-1939, per ordre
del Governador Civil de la província, i després de detenir Francisca

8
9

Fernández López, d’Horcajo de los
Montes, que vivia a la Finca “El Zancarrón”, i condemnar-la, per auxili
a la rebel·lió, a 12 anys i un dia,
passen a disposició de l’Auditoria de
Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació 23

AHD, Justícia Militar, Tribunal Militar Territorial n 1, Informe Jefatura Provincial
Falange (Prefectura Provincial de Falange) Ciudad Real, Delegació d’Informació
i Investigació, Caixa 3067/nº10, Exp. 4274.
Arxiu Centre Penitenciari Herrera de La Manxa, (en endavant ACPHM) expedient
de Milagros Atienza Ballesteros, n 17827.
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dones10 d’Horcajo de los Montes que
són ingressades a la Presó Provincial
de Ciudad Real.
La penúria econòmica i la duresa
de la dictadura afectaren novament
de manera especial les dones de les
classes populars, ja que eren elles
les que assumien la principal responsabilitat de la subsistència de la
família i dels fills, atès que en molts
casos aquests nuclis familiars havien perdut el cap de família o bé era
a la presó
L’escassetat d’aliments va portar
aparellat el racionament; i el racionament va portar l’estraperlo. Les
cartilles de racionament eren insuficients per a qui les tenia, ja que
es donava de baixa a les cartilles els
presos quan entraven a la presó. La
Fiscalia de Taxes s’encarregava del
lliurament obligatori dels productes
per repartir-los entre la població,
requisava els productes i, a més,
imposava sancions.
La misèria i el mercat negre per
fer front a l’escassetat i la falta
d’aliments per a familiars presos i
fills a càrrec, quan no la prostitució, menaven les dones apolítiques
a la presó amb breus períodes de
privació de llibertat i reincidències freqüents. Al principi dels anys
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quaranta, un nombre molt elevat
de dones va haver de guanyar-se la
vida d’alguna manera per no morir de fam. Són dones de totes les
edats, mares i filles, vídues amb
fills, òrfenes, etc., que a causa de
la manca de mitjans econòmics, ja
que els homes no eren a les cases
(morts o empresonats), van haver
d’arribar a robar productes per poder menjar. Moltes d’aquestes dones van ser multades per la Fiscalia
de Taxes amb una multa de 1000
pts., impossible de pagar, la qual
cosa va comportar que haguessin de
complir generalment 100 dies d’arrest a la presó.
També hi va haver dones que van

marxar a l’exili i posteriorment fins
i tot algunes d’elles van passar pels
camps de concentració nazis. Així
Paz Ruiz Sánchez, de Brazatortas,
des de Trier, amb el número de presonera 36.314, va ser deportada a
Mauthausen el 25 de gener de 1941,
després fou traslladada al camp de
Gusen el 17 de febrer de 1941; va
morir en aquest camp el 29 de desembre de 1941. També Remedios
Muñoz Fernández, de Cózar, des de
Sandbostel, amb el n. de presonera
81.798, fou deportada a Mauthausen el 3 de març de 1941, traslladada a Gusen el 29 de març de 1941,
hi va morir el 27 d’agost d’aquell
mateix any11.

10 Estefanía de la Cruz Retamosa, Visitación de la Cruz Retamosa, Camila Díaz García, María Fernández Arenas, Fructuosa Fernández Gallego, Francisca Fernández
López, Saturnina Fernández Oliva, Josefa Fernández Yepes, Nicasia García Olivares, Felisa García Olivares, Ana-María Gómez Rodríguez, Josefa Gómez Rodríguez, Salvadira Gómez Rodríguez, Irene Guerra Calderón, Irene Hontanilla
Gómez, Isidora López Díaz, Quintina López Díaz (madre de Francisca Fernández
López), Cirila Muñoz Gutiérrez, Wenceslá Muñoz Gutiérrez, Salvadora Rodríguez
Muñoz, Faustina Romero Castellanos, Teodora Romero Gómez, Librada Romero
López. Com es pot observar hi ha diversos grups familiars entre les detingudes:
germanes, mare, filla, tia, etc; tot i que la data del seu empresonament pugui
semblar primerenca, era un avís per intimidar els homes que se n’anaven a la
muntanya i alhora servia per satisfer algunes venjances personals.
11 BERMEJO, Benito y CHECA, Sandra. “Libro Memorial. Españoles deportados a los
campos nacis. (1940-1945)” Ministeri de Cultura, Madrid, 2006, pp. 204-5.
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C

om ha passat reiteradament al
llarg de la història, també durant
la II República, les dones semblaven
invisibles, si més no a la província de
Conca. No hi ha noms de dona entre
els candidats que van presentar els
diversos partits polítics a les eleccions municipals1 o a Corts Generals;
tampoc no apareixen en llurs òrgans
de decisió, llevat d’algun cas, en
què ocupen secretaries específicament “femenines”2, tot i que precisament fou en aquest període quan
varen aconseguir el seu dret a vot,
i, d’una manera més generalitzada,
van començar a prendre el carrer.
En els primers anys de postguerra
Conca, com la majoria de poblacions del país, estava exhausta: escassetat d’aliment i habitatge, gran
mortalitat infantil, mal estat de les
carreteres i de les comunicacions en
general. Però, a més, una part de la
seva població vivia diàriament atemorida: el bàndol guanyador exhibia
la seva victòria amb interminables
desfilades militars o processons religioses i la persecució del vençut
estava a l’ordre del dia. La sospita i
la denúncia, esdevingueren l’espasa
de Dàmocles per a moltes persones.
L’església, l’alcalde, la guàrdia ci-

vil i la Falange van ser els pilars fonamentals en els quals el Nou Estat
va basar la seva influència en la vida
quotidiana de postguerra: controladors de la moral i el pensament, canalitzadors de les delacions de veïns
contra veïns, ells també esdevindran
alhora delators i botxins.
En aquest context, el Tribunal de
Responsabilitats Polítiques esdevé
una arma més posada al servei del
règim per aconseguir, maquillant-lo
sota una suposada legalitat -creada ex profeso-, castigar els homes
i les dones que havien participat en
la vida política, cultural, sindical o
1

2

3

social de la II República3 i els seu
entorn, circumstància que va suposar per molt de temps per a moltes
famílies la ruïna econòmica i moral.
“Ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni la incomparecencia de las
personas responsables detendrá la
tramitación del expediente…” amb
aquestes paraules acabaven les Actes d’instrucció del Tribunal de Responsabilitats Polítiques. La qual cosa
suposava, a més d’un frau de llei i
d’indefensió manifesta, que els hereus s’havien de fer càrrec dels deutes, si moria la persona afectada.
La Llei de Responsabilitats Políti-

López Villaverde, A.L, Cuenca durante la II República, Elecciones, partidos y
vida política, 1931-1936, Conca, Publicacions de l`Excma. Diputació Provincial
de Conca, Sèrie: Historia n 14, 1997. Recull llistats amb els candidats que els
partits polítics van presentar en els diversos processos electorals que es van
dur a terme a la província de Conca, com també dels membres integrants dels
Comitès Locals d’aquests partits polítics.
López Villaverde, A.L. i Sánchez Sánchez, I. Honra, agua y pan: un sueño comunista de Cipriano López Crespo (1934-1938), Conca, Servei de Publicacions de la
Universitat de Castella-La Manxa, 2004. En aquesta obra apareixen esmentades
Josefina López i Jacinta Buenache, que ocupaven la plaça a la Secretaria Femenina del Comitè Provincial del partit comunista de manera alternativa.
En paraules de Conxita Mir : “...el nuevo orden tuvo a su servicio el sistema
judicial, institucionalizando la represión y legitimando la coerción política, ideológica y moral llevada a término por autoridades militares, civiles y religiosas...” Mir, C., Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña
rural de posguerra, Lleida, Editorial Milenio, 2000, pp.277-288.
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ques de 9 de febrer de 1939 va ser
un mecanisme de repressió i un intent de legitimació del nou estat,
malgrat que era antijurídica atesa la
seva retroactivitat i estenia la responsabilitat a la Revolució d’Astúries d’octubre de 1934, per la manca
de garanties i pel fet de jutjar fets
que ja havien estat jutjats per altres
tribunals, la qual cosa va derivar en
no poques sentències contradictòries en la determinació de les penes;
hom va arribar a imposar càstigs molt
diferents per delictes semblants4.
Després d’unes quantes reformes es
va suprimir definitivament el mes de
juny de 1945, tot i que es va haver
d’esperar al 10 de novembre de 1966
perquè es decretés l’indult general
per a les sancions.
Les causes contemplades per a
l’inici de l’expedient estaven desglossades en el seu article 4t, i comprenien des d’haver rebut condemna
per tribunal militar, estar afiliat a
associacions, agrupacions o partits5,
haver-se manifestat públicament a
favor del Front Popular, fomentar
l’anarquia o haver fugit a l’estranger, entre altres. Les sancions s’agrupaven en tres blocs: les restrictives
d’activitat (grup 1), les limitadores
de la llibertat de residència (grup 2)
i les econòmiques (grup 3), tot i que
qualsevol condemna comportava
una sanció econòmica. La casuística,
doncs, era tan àmplia que gairebé
qualsevol podia trobar-se en el punt
de mira de les autoritats.
El Tribunal que es va crear amb la
finalitat de liquidar les culpes dels
qui havien contribuït amb actes
o omissions “a forjar la subversió
roja”, no va aconseguir de resoldre
la majoria dels processos que havia
obert, atès el seu volum, malgrat la
qual cosa sí que va aconseguir el seu
objectiu principal: la repressió, ja
que va deixar en suspens la rehabilitació i la lliure disposició de béns de
la majoria de les persones a les quals
havia processat o podia processar,
així com a les seves famílies.
Els primers expedients oberts a
dones a la província de Conca, daten del dia 21 de setembre de 1939,
tots de veïnes de la capital, enca-
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ra que els més nombrosos van dels
anys 1940 a 1942, i abasten localitats més allunyades de Conca. La
xifra va disminuint, amb un repunt
l’any 1944, per minvar progressivament des d’aleshores. Tanmateix,
tot i el seu inici tan primerenc, no
es comencen a resoldre fins ben entrat l’any 1942, per bé que la gran
majoria no es conclouen fins al 1945,
quan deixa d’existir el Tribunal de
Responsabilitats Polítiques i es crea
una Comissió Liquidadora, que emet
sobreseïments provisionals.
Ens trobem, per tant, amb una de
les característiques més terribles
de l’actuació d’aquest Tribunal: els
processos s’eternitzaven, motiu pel
qual les encausades tenien no solament hipotecats els seus béns, provisionalment retinguts mentre durava l’expedient, sinó també les seves
vides. Aquest estat de setge permanent va fer que aquest sector de la
població fos especialment vulnerable en la seva vida quotidiana.
En total s’han comptabilitzat cent
vint-i-una dones expedientades a la
província de Conca, xifra que representa el 4,05% del total d’expedients
que es van incoar; vuit d’aquests expedients es conserven a l’Arxiu Històric Provincial. La professió més representada en aquests expedientes
és la de “mestressa de casa”, amb
el 75%; a continuació la de “mestra”
i treballs relacionats amb el camp:
“jornalera” i “pagesa”, amb un 8,5%
i un 8,4% respectivament, i el “servei
4
5
6
7

8

domèstic”, el 4,2%, tot i que també
hi ha una estudianta, una advocadessa, o la “gestora” d’un teatre.
El perfil, per tant, és el d’una dona
de quaranta-quatre anys, d’extracció rural, de professió mestressa de
casa, que sap llegir i escriure.
La vida laboral de gairebé totes
aquestes dones va canviar després
de la guerra civil i dels diversos processos als quals es van haver d’enfrontar. Les mestres, per exemple,
van patir l’actuació de les Comissions de depuració dels seus llocs de
treball6. 				
Consta que a María MF, veïna de Priego; Melitona AP, de Conca; Trinidad
RZ, veïna de Buenache de Alarcón;
María Candelas MG, de Fuertescusa
i a Emilia OL, veïna de La Peraleja7,
se’ls va obrir també expedient per
part de la Comissió de depuració del
magisteri nacional. Melitona, Trinidad, María Candelas i María van ser
separades definitivament de l’exercici de la docència8.
Concretament Melitona va haver
de guanyar-se la vida venent verdura
al mercat de Conca, en companyia
de la seva filla. El marit i dos dels
seus fills estaven empresonats. Hi va
haver altres dones que van marxar
d’Espanya, com ara María SP, una estudianta que es va exiliar a Buenos
Aires, o Engracia FM, una advocadessa, que va traspassar la frontera,
després d’haver obtingut la llibertat
condicional, i es va establir primer
a França i després a Bèlgica, on va

ALVARO DUEÑAS, M., Por ministerio de la Ley y voluntad del Caudillo. La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945), Centre d’Estudis
Polítics i Constitucionals, Madrid, 2006.
A l’últim paràgraf de l’apartat c. de l’article 4t de la Llei de Responsabilitats
Polítiques, es deia “...a excepció dels simples afiliats a organismes sindicals.”,
tanmateix, també es va processar els militants sindicals.
MARIN ECED, T., “Maestras conquenses represaliadas por el franquismo”, dins
Añil: Cuadernos de Castilla-La Mancha, núm. 27 (2004), pp. 25-28.
D’Emilia del OL es conserva l’expedient en el Fons del Ministeri d’Educació Nacional, Sèrie: Expedientes de depuración de maestros nacionales, Signatura:
32/12571, dipositat a l’Arxiu General de l’Administració. En aquest mateix fons
hi ha també els expedients corresponents a Melitona P. A. (Signatura: 32/12562)
i a Trinidad R. Z. (Signatura: 32/12572).
D’aquestes tres mestres: Melitona P. A., Trinidad R. Z. i María M. F. es va publicar
la sanció corresponent al Butlletí Oficial de la Provincia de Cuenca “separación
definitiva y baja en el escalafón respectivo”. Al BOP n 1, d’1/01/1941 es va
publicar la de María; al BOP n 28, de 06/03/1942, la sanció de Melitona i, finalment, al BOP n 36, del dia 15/03/1943 la de Trinidad.

Gràfic.1. Font: Elaboració pròpia a partir d’expedients del Fons del Jutjat Prov. de RRPP de Conca
(AHPC) i BOP de Conca

morir. 		
El tram d’edat representat va des
dels 20 als 82 anys. D’elles, un 32,4%
corresponen a l’interval d’edat comprès entre els 41-50 anys; un 23% al
tram entre els 20-30 anys; un 16,2%
es troben entre els 51-60 anys; un
14,9% correspon a l’interval comprès
entre els 31-40 anys i, finalment, un
13,5% el constitueix el grup de dones
més grans de 61 anys. N’hi ha tres
que superen els 70 anys: Carmen G.
M., veïna de Cañaveruelas, o Rafaela
S. del B., veïna de Caracenilla, i Saturnina S. M., veïna de La Peraleja9,
a la qual es va processar a l’edat de
82 anys.
Pel que fa al seu estat civil, un
38,10% estaven casades, mentre que
un 19,05% eren vídues i un 42,85% solteres. Hi ha, per tant, una majoria de
dones soles si al nombre de solteres
hi afegim el nombre de dones vídues
o de moltes de les que apareixen a
les dades com a casades els marits
de les quals complien condemna en
alguna presó. Aquestes dones van
passar a ser en molts casos el cap visible dels seus nuclis familiars. Com
afirma Carmen Domingo10 “Durante y
tras la guerra, además de múltiples
problemas genéricos derivados de la
misma existía un problema que destaca por encima del resto: mujeres y
niños, huérfanos y viudas que serán,
a la corta y a la larga, quienes repueblen una sociedad diezmada tras
el conflicto bélico…”
La imatge de la dona que lluita per
la República11 i que ha passat a la
memòria col·lectiva és la de la mili-

ciana, jove, revolucionària, abillada
amb la seva granota blava i el seu
fusell en bandolera. No és pas aquesta, però, la imatge que ens retorna
les dades que hem relacionat. És, al
contrari, una dona en edat adulta,
casada o vídua, segurament amb fills
a càrrec seu. Curiosament aquest
prototipus de “mare combativa”12
es va anar incorporant progressivament al discurs de les diverses organitzacions que donaven suport a la
causa republicana durant la Guerra
Civil i va anar substituint la imatge
de la miliciana, que s’havia potenciat durant el primer moment del
conflicte. En els moments cabdals
de la lluita contra el feixisme, la figura de la mare serà utilitzada políticament com a símbol de fortalesa,
de la lluita per la vida, la protecció,
com també de capacitat de sacrifici.
Si s’observa la distribució dels expedients incoats, podem apreciar que
pràcticament cobreix tota la geografia de la província, tot i que hi ha
localitats que destaquen per damunt
de la resta: Conca, amb setze expe-

dients, apareix en primer lloc i Caracenilla, amb catorze, en el segon.
En el cas de la primera, el nombre
sembla lògic, atès que és la capital
de la província, però sorprèn que el
segon lloc l’ocupi una població que,
segons el cens de l’any 1930, tenia
586 habitants. És a dir, que un 5,1%
de la seva població femenina va ser
processada. Villalba del Rey, amb
vuit expedientes, és la següent en
l’escalafó, però ja a una certa distància de les localitats esmentades.
Hi va haver famílies amb diversos
dels seus membres processats pel
Tribunal de Responsabilitats Polítiques, cosa que fa pensar que probablement les xarxes familiars van
actuar en aquell moment com a catalitzadores de la venjança d’aquells
altres veïns que se sentien propers
al nou règim i que, alhora, també es
movien per interessos familiars ja
que, com afirma Conxita Mir :“…en
la labor de información y denuncia
también actuaron las estirpes familiares, como unidades solidarias…”
Un exemple que podem esmentar
és el dels germans AG, veïns de Santa María del Campo Rus, sis membres
de la família dels quals van ser expedientats: Ángeles, Paula e Isidora,
Máximo, Francisco y José, o les veïnes de La Peraleja, Saturnina S. M. i
Carolina G. S., mare i filla.
Pel que fa als motius adduïts per a
l’obertura dels expedientes investigats, en els casos que s’inicien per
sentència militar prèvia, les autoritats indiquen com a causa per a incoar l’expedient: “haber sido o ser
condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación,

9

Saturnina S. M. Va ser processada per acord del Tribunal Regional de RR.PP. d’Albacete de data 16 de gener de 1940 (BOP de 9 de febrer). Hi ha el fet que per
aquest mateix acord es va processar també la seva filla CGS i altres tres dones
de la mateixa localitat. En total van ser cinc dones.
10 DOMINGO, C., Nosotras también hicimos la guerra. Defensoras y sublevadas,
Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 2006, pág. 212.
11 ROMEU ALFARO, F., El silencio roto. Mujeres contra el franquismo, Barcelona, El
Viejo Topo, 2002. Hi ha una interessant descripció dels diversos rols de les dones
durant la guerra i després, durant la postguerra. Aporta a més un gran nombre
d’intervencions de dones protagonistes en primera persona d’aquells moments.
12 NASH, M, Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid, Taurus,
1999, pág.99.
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Font: Elaboració pròpia a partir d’expedients del Fons del Jutjat
Instr. Prov.de RRPP de Conca. AHPC i BOP de Conca.

inducción o excitación a la misma…”i
“haberse opuesto de manera activa
al Movimiento Nacional”, lletres “a”
i “l” de l’article 4t de la Llei de 9 de
febrer de 1939. Però la majoria de
les vegades la causa principal pretextada és per “haberse significado
públicamente por la intensidad o
por la eficacia de su actuación a favor del Frente Popular…” (lletra “e”
de l’article esmentat). No és habitual que aparegui una única causa com
a motiu d’obertura d’expedient; el
més usual és que en siguin diverses
i apareguin combinades en els diversos expedients. A més de fer referència a les corresponents lletres de
l’article 4t, apareixen altres càrrecs
com ara: “intensa y eficaz actuación
a favor del Frente Popular…” o ser
“izquierdista de toda la vida”.
La majoria dels processos a dones
que es van substanciar a la província
de Conca van ser sobreseguts pels
jutjats d’instrucció, bé per aplicació de l’article 8è de la Llei de 19
de Febrer de 1942, de Reforma de la
Llei de Responsabilitats Polítiques en
“…razón de la situación económica
y social del presunto responsable…”
o, a partir de l’any 1945, mitjançant
sobreseïments provisionals de la Comissió Liquidadora de Responsabilitats Polítiques.
Aquesta “provisionalitat” en les
sentències de sobreseïments que
va emetre la Comissió Liquidadora,
sembla una mostra de les reticències
del règim de Franco a tancar d’una
manera definitiva la seva venjança
contra els perdedors de la guerra,
malgrat que amb aquest gest d’oblit
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intentés congraciar-se amb les potències que havien guanyat la segona guerra mundial. Va ser un rentat
d’imatge de cara a l’exterior, però
deixant, per si de cas, una porta
oberta… Com ja hem dit, no serà fins
a les acaballes de 1966 quan es decretarà un indult generalitzat.
Aparentment, doncs, a una majoria de les dones els va ser perdonada
la seva falta; però, van ser realment
perdonades? Evidentment no. El Tribunal de Responsabilitats Polítiques
no les va poder condemnar, perquè
no tenien amb què fer front al pagament de possibles multes. Moltes
d’aquestes dones eren vídues; d’altres tenien llurs marits o fills empresonats o fugits d’Espanya o, fins
i tot, elles mateixes estaven retingudes. Perdonades? No, senzillament
es va imposar la realitat. No podem
quedar-nos únicament amb les dades
numèriques, perquè això ens donaria una imatge enganyosa de la repressió duta a terme per la Llei de
Responsabilitats Polítiques, ja que,
si extrapolem les dades que a continuació es faciliten sobre la situació
de les processades, veurem que unes
es trobaven ja detingues en el moment que el Tribunal de Tribunal de
Responsabilitats Polítiques els incoava l’expedient, d’altres havien fugit
del seu poble d’origen, de la província, del país o es trobaven en parador desconegut; moltes feien altres
oficis o fins i tot havien de fer front
a d’altres processos paral·lels. Ben
cert és que la majoria dels expedients que el Tribunal de Responsabilitats Polítiques va obrir a les dones va

ser sobresegut però, a la vista de la
situació personal d’aquestes dones,
no s’havia de cobrar res ja que, en
molts casos, s’havia saldat el deute
amb escreix.
Tenim el cas d’Engracia RM, veïna
de Madrid, tot i que durant la guerra
havia exercit de Fiscal a Conca, “advocadessa”. El Tribunal Regional de
Responsabilitats Polítiques d’Albacete va ordenar l’any 1944 la incoació
d’expedient per sentència ferma del
Tribunal Militar (Auditoria de Guerra d’Aranjuez). Com a causa que
se l’imputa apareix la d’auxili a la
rebel·lió, lletres “a” i “l” de l’article
4t de la Llei de Responsabilitats Polítiques. Va estar reclosa a la presó
del Seminari de Conca i després a Saturrarán (Guipúscoa) amb una pena
de vint anys de reclusió menor fins
al dia 1-8-1943 en què se li va concedir la llibertat condicional. Va fugir
d’Espanya per no tornar-hi mai més.
Isabel YM, veïna de Conca, de 21
anys d’edat, casada quan se li va
obrir l’expedient, després vídua
durant la seva instrucció, amb una
filla, i de professió mestressa de
casa, tot i que de la lectura de l’expedient es constata que treballava
com a personal domèstic. El Tribunal Regional de Responsabilitats
Polítiques d’Albacete va ordenar la
incoació d’expedient per sentència
ferma de Tribunal Militar (Auditoria
de Guerra de Madrid). Com a causa
que se l’imputa apareix la d’auxili
a la rebel·lió, lletra “a” de l’article
4t de la Llei de Responsabilitats Polítiques, de 9 de febrer de 1939. Se
li va imposar una pena de vint anys
de reclusió menor. Aquest expedient se sobreseu l’any 1942, per aplicació de l’article 8è de la Llei de 19
de febrer de 1942: “...en razón de
su situación económica... “Va estar
detinguda a la presó del seminari de
Conca i a la presó de Saturrarán. Els
“nacionals” van matar el seu marit,
segons fa constar el capellà-rector
en el seu informe.
María Candelas GM, veïna de Fuertescusa, 29 anys, mestra, casada,
amb 2 fills. El Tribunal Regional de
Responsabilitats Polítiques d’Albacete n’ordena el processament atès

que hi havia sentència ferma del Tribunal Militar per un delicte d’auxili
a la rebel·lió; en el seu expedient
es deia que tenia “idees marxistes”
i, a més, en el seu domicili van trobar-hi banderoles i fullets de la CNT
i la FAI. Va ser condemnada a 12 anys
i 1 dia de reclusió menor, va estar
detinguda a la presó del Seminari
de Conca i a Saturrarán. El seu marit també estava detingut. Se li van
obrir tres processos consecutius per
tres instàncies diferents: Consell de
Guerra, Tribunal de Responsabilitats
Polítiques i Comissió de Depuració
del magisteri nacional.
De tot el que s’ha dit se’n poden
extreure algunes conclusions: que el
Tribunal de Responsabilitats Polítiques es converteix en un mecanisme
més de repressió que, conjugat amb
d’altres, va fracturar la moral del
vençut mitjançant la por i la pressió
econòmica, utilitzades com a arma
per a silenciar la consciència ciutadana; que va arribar a tots els racons
de la geografia mitjançant una sèrie
d’institucions que seran representa-

tives en el règim que va néixer del
cop d’estat del 18 de juliol de 1936:
l’Església, la Guàrdia Civil, l’Ajuntament i la Falange; i cal no oblidar
la participació, activa o passiva, de
la societat civil que, mitjançant la
denúncia, va saldar per una banda
alguns vells enfrontaments i, per altra, va mirar de trobar un espai més
còmode, i sense sospites, des del
qual poder sobreviure.
El fet que apareguin dones expedientades pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques és una prova evident
que elles sempre van estar presents,
lluitant d’una manera o altra.
També demostra el perill que representaven per al nou Estat els rols
que van assumir durant el període
republicà i la guerra. És per això
que es va reprimir la dona que va
romandre al costat de la II República, acusant-la, en moltes ocasions,
d’haver manifestat públicament les
seves opinions, cosa que suposava
per a l’ordre franquista, la invasió
d’un espai reservat exclusivament a
l’home.

El pes del Tribunal va recaure
sobre totes les capes socials, tot i
que la població rural, sense gaires
recursos, fou la més afectada a la
província de Conca. Sembla evident,
doncs, que la raó per la qual es va
fer servir aquest mecanisme de repressió fou essencialment política:
calia fer sentir l’amenaça de la Llei;
calia infringir un càstig exemplar;
era un avís a navegants i així es va
fer.
En el cas de les dones aquest càstig serà doble, pels seus ideals i pel
seu gènere. L’indici de llibertat que
es va poder intuir durant el període
republicà va esvanir-se d’un dia a
l’altre perquè al nou règim no l’interessava el model de dona independent; ans al contrari la volia submisa i relegada, novament, a l’entorn
domèstic. Tanmateix, per efecte de
la pròpia guerra, el país es va omplir de dones soles que van haver de
treure de la fam i de la desesperació
llurs famílies. Elles simbolitzen, en
certa mesura, l’esperit de resistència en la nova Espanya.
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BLASA JIMÉNEZ CHAPARRO:
LA REPRESSIÓ D’UNA ALCALDESSA RURAL
Mª Sol Benito Santos
Esmeralda Muñoz Sánchez
Llicenciades en Història i investigadores (UCLM)

E

n aquest article pretenem fer una
aproximació històrica i valorar el
mèrit de la figura de Blasa Jiménez
Chaparro, que en l’àmbit rural de la
província de Ciudad Real fou una de
les primeres dones que durant la II
República assoliria quotes de poder
fins aleshores desconegudes en una
dona sense estudis acadèmics, però
interessada a ajudar els seus conveïns a sortir de l’analfabetisme i a
lluitar contra les injustícies socials.
Primer seria consellera municipal
d’Alhambra1 i més tard també en
seria alcaldessa, fet pel qual fou
represaliada i condemnada a mort,
condemna que posteriorment li fou
commutada per 30 anys de presó.
Aquesta repressió arribaria també,
amb resultat de mort, al seu marit i
al seu fill gran, la qual cosa li comportaria un gran patiment, atesa la
situació d’abandó en què quedaren
els seus altres fills i la duresa de
la presó -allunyada d’allò més del
seu domicili- on va patir tortures,
gana i malalties. Blasa acabaria la
seva vida d’una manera que encara
està per investigar, ja que la família
es va assabentar de la seva mort,
mitjançant un breu comunicat de
la presó –un mes després de la seva
defunció-, que indicava que havia
traspassat, sense cap més explicació.
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“LA LETRÁ”
Blasa Jiménez Chaparro era natural d’Alhambra, filla dels llauradors
Lucio i Juliana, de 50 anys, casada
amb Andrés Orejón Peláez, mare
de 5 fills, de professió mestressa de
casa, tot i que amb coneixements de
lectoescriptura, la qual cosa féu que
se la conegués amb el sobrenom de
“La Letrá”. Dona decidida i coratjosa, va fer servir els seus escassos
coneixements i recursos en defensa
de les llibertats, de la salvaguarda
de les institucions i de la protecció
de la seva família.
Blasa no tenia cap filiació política
abans de l’esclat de la guerra civil,
tot i que sembla que sí que es va
decantar cap al Front Popular a les
eleccions de febrer de 1936 en què va
actuar com a interventora pel Partit
1

2
3

Socialista. Amb l’esclat de la guerra
civil ingressaria al Partit Comunista,
on va ser designada consellera de la
corporació municipal d’Alhambra el
21 de març de 1938, nomenament
que li fou atorgat per la governadora
civil de la província de Ciudad Real,
Julia Álvarez Resano _primera dona
governadora civil d’Espanya.
El 16 de maig del mateix any assoliria el càrrec d’alcaldessa-presidenta de l’ajuntament d’Alhambra el 2
d’abril de 1938. Fou ratificada com a
alcaldessa en propietat el 20 d’agost
de 1938, càrrec del qual va cessar al
cap de pocs dies, el 29 d’agost2, i va
restar a la corporació municipal com
a regidora pel Partit Comunista. En
aquest lapse de temps havia estat
nomenada també secretària del Radi
Comunista Local, amb data de 15 de
maig de 1938.

Alhambra és un municipi de la província de Ciudad Real situat a la comarca de l’Alto Guadiana-Manxa i al nord del Campo de Montiel, que actualment té uns 1000
habitants i que compta amb un dels termes municipals més extensos d’Espanya
(més de 580 Km2). A les acaballes dels anys 30 i començaments dels 40 del segle
passat Alhambra tenia uns 3000 habitants.
Arxiu Municipal d’Alhambra (en endavant AMA), Llibre d’actes de sessions, 1938,
fol. 106.
El 23 d’abril de 1933 hi va haver eleccions municipals als municipis on no n’hi
havia hagut el 12 d’abril, en aplicació de l’article 29 de la Llei Maura, de 1907,
coneguda com Ley del Encasillado (Llei de l’Encasellat). Recordem que aquest
article preveia que quan en una circumscripció, ja fos districte o ajuntament,
només es presentés una candidatura, no calia la votació i la candidatura quedava
proclamada automàticament guanyadora.

Fotografia de Blasa Jiménez Chaparro amb la
seva filla Blasa, durant el seu mandat d’alcaldessa. (Foto cedida per la seva besnéta María José
Ramírez).

Acta de l’ajuntament d’Alhambra (Ciudad Real) on figura Blasa Jiménez Chaparro com a alcaldessa
accidental amb data del 16-05-1938. AMA, Llibre d’actes de sessions, 1938, fol. 96.

A les eleccions municipals de 19333
les dones votarien a Espanya per primera vegada. A la província de Ciudad Real hi va haver 32 ajuntaments
que van anar a les urnes per tal d’escollir 299 regidors. Hi va haver nombrosos incidents en diversos pobles
de la província4.
Durant el seu mandat com a alcaldessa, segons la seva declaració “no
se produjo en el municipio ningún
asesinato, ni detención, ni incautaciones de bienes”, fet que també
ratifiquen els testimonis en el seu
sumari jurídico-militar però, malgrat
tot, Blasa seria una altra víctima de
la repressió franquista en acabar la
guerra civil; la ràbia repressora es va

estendre a tota la seva família.
El seu delicte potser va ser haver
4

5

estat la primera dona alcaldessa a
la nostra província, amb l’agreujant
d’haver exercit el càrrec en el període del govern de la II República, com
indica l’informe respectiu de la Falange local dins del procediment sumaríssim d’urgència n. 5459 al qual
fou sotmesa.
Blasa va ocupar llocs de responsabilitat política en el seu poble com
cap altra dona rural de la seva època
havia assolit a la nostra província.
Aquest fet, juntament amb els posicionaments esquerrans mantinguts
pel seu marit i els seus fills mascles, van fer que fos detinguda els
dies posteriors al final de la guerra
civil, i que el jutge militar Conra-

Segons testimonis presencials recollits per Pueblo Manchego (nº 7481, p.1,
03/05/1933), a Albaladejo hi va haver enmig de nombrosos incidents, el 2 de maig
de 1933, les eleccions suspeses el 23 d’abril. Quan les dones que anaven a votar
a les dretes van arribar al col·legi electoral, es van formar grups armats de pals i
destrals que van desfer la fila. Hi va haver una batalla campal entre els partidaris
de les dretes i les esquerres; la plaça del poble es va quedar sense pedres i es van
trencar tots els vidres i les portes de les cases. Hi va haver uns quants ferits a les
eleccions, ja que els socialistes –armats amb porres i garrots- es van situar a les
portes del col·legi electoral per tal de coaccionar els electors, motiu pel qual es
va demanar a l’alcaldessa, de filiació socialista, que enviés forces de la guàrdia
civil, a la qual cosa l’alcaldessa va respondre, en to doctoral, que ells tenien un
concepte més modern de la política i que enviar forces de la guàrdia civil als col·
legis era una coacció.
Informe d’alcaldia de l’ajuntament d’Alhambra del 31-07-1939. AHD, Tribunal Territorial n 1 de Madrid, caixa 1032, n 14, procediment sumaríssim d’urgència de
Blasa Jiménez Caparro, n 5459.
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do Pérez-Pedrera Palau li obrís un
procediment judicial d’urgència al
Jutjat Militar de Villanueva de los
Infantes (Ciudad Real), acusant-la
del delicte d’”Adhesió a la Rebel·lió
Militar”.
DONA VERSUS PROVOCADORA,
INSTIGADORA…
En els diversos escrits de testimonis en informe d’Alcaldia i Falange
se l’acusa de ser “la instigadora”,
“la inductora”, “la sempre disposada a capitanejar les masses”, i la
“provocadora” que tant el seu marit, Andrés Orejón Peláez -jornaler i
picapedrer, afiliat a la UGT-, i el seu
fill Severiano Orejón Jiménez -guàrdia d’assalt- “assassinessin Marcial
Gómez, secretari del jutjat i José
Rodríguez, cap de Falange d’aquesta
localitat; va actuar com a inductora
per tal com quan van trobar el cap
de Falange, animava les masses perquè no deixessin cap feixista”5. El
seu marit, acusat d’aquest delicte,
juntament amb el seu fill gran, compartirà reclusió a la presó de Ciudad
Real, obertura igualment de judici
sumaríssim i sengles sentències de
mort6 de las quals Blasa tingué notícies quan ja era també a la presó.
Aquest fet referma la teoria que
es desprèn de moltes de les causes
obertes a les dones republicanes als
inicis del franquisme quan, simplement pel fet d’haver estat familiars
directes, indirectes, pròxims o relacionades amb determinats homes
involucrats en la defensa del govern
republicà, mereixien presó i una
dura repressió o fins i tot la mort per
tal d’esborrar qualsevol mena d’”antecedent marxista”.
L’acusació de Blasa es va veure
incrementada per la suposada implicació del seu marit, Andrés Orejón
Peláez (a) La Melona7, i d’alguns dels
seus fills com ara Severiano i Josita
Orejón Jiménez, en el fet descrit
anteriorment, així com per haver
intervingut, al costat d’altres veïns
de la localitat, en la profanació del
temple de la localitat i el saqueig de
la casa parroquial.
Aquesta actuació es va ampliar a
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d’altres membres de la família com
germans directes de Blasa Jiménez
Chaparro i del seu marit Andrés Orejón.
Podem observar que Blasa formava
part d’una extensa família contrària
al règim franquista i que, per aquest
motiu, també seria represaliada.
Uns quants membres de la seva família i de la del seu marit varen formar part del Comitè de Defensa i per
aquest motiu varen ser acusats, entre d’altres fets, de l’assassinat de
Rafael Melgarejo Tordesillas, duc de
San Fernando de Quiroga, gran terratinent de la comarca d’Infantes, i
diputat a Corts. Tot això agreujaria
el càstig que es va imposar a Blasa.
Però com ha quedat reflectit en
tots els informes del seu expedient,
tots els casos que s’imputen a Blasa
queden reduïts a la simple acusació
de ser la promotora, la instigadora
o maquinadora d’uns fets que, suposadament, executaren el seu marit
i el seu fill. Fins i tot hi ha informes
favorables com els que consten en
el seu expedient formulats per la
secretària de la Secció Femenina de
FET i de les JONS d’Alhambra, Julia
Rodero, i la delegada d’Auxili Social
de aquest municipi, Isabel Arias, en
els quals remarquen que “[...] Blasa
impidió a toda costa [...] que realizáramos trabajos rudos de siega y
arranque. [...] Siempre que recurrimos a ella tuvo con nosotras toda
clase de consideraciones).”8
Blasa seria condemnada en primera instància a pena de mort, pena
6

7
8

9

que li seria commutada posteriorment per la de 30 anys de reclusió major, moment en el qual seria
traslladada a una de les més dures
presons de dones que el règim de
presons del franquisme aviat “va
condicionar” per a les preses polítiques i, especialment, per a aquelles que va considerar com d’”alta
perillositat”, per descomptat al més
allunyada possible del seu domicili: la presó d’Amorebieta9, on Blasa
seria salvatgement torturada (una
d’aquestes tortures va consistir a
aixafar-li els mugrons amb una porta fins a fer-los-hi saltar), sabria de
l’afusellament del seu marit Andrés
i, posteriorment, del seu fill gran
Severiano, així com també l’empresonament del seu altre fill mascle,
Andrés, condemnat igualment a la
pena de mort i que, posteriorment,
aconseguiria l’indult.
Blasa moriria uns anys més tard
en aquesta presó, per causes desconegudes... Mai no es van arribar
a saber del cert les causes de la
seva mort. Els seus familiars només
intuïen que estava “malalta”, sense arribar a saber quin mal patia, a
banda de la tristesa, la pena i la depressió que sofria. Els seus familiars
van saber que havia mort, un mes
després del seu òbit, mitjançant un
breu comunicat de la presó que no
aclaria res.
Deixava al poble els seus quatre
fills orfes, una de les quals era discapacitada, sols i abandonats, gairebé
sense recursos materials per poder

Andrés Orejón Peláez, amb 54 anys, seria afusellat a Ciudad Real el 17-07-1940
acusant-lo a més d’haver-se negat a denmunciar els seus companys. El seu fill,
Severiano Orejón Jiménez, amb 28 anys, seria afusellat el 05-09-1940 també a
Ciudad Real. Tots dos apareixen a la Causa General com elements d’acció que
capitanejaren patrulles o hi tingueren actuació destacada (no s’hi esmenten els
assassinats que els atribuïren).
Amb aquest sobrenom era coneguda la seva dona Blasa. Resulta destacable que la
testimoni faci referència al marit amb el mateix sobrenom. CDMH., Causa General
de la província de Ciudad Real, Leg.1029, Caixa 1, Exp.9, Folio 8.
Informe de la delegada d’Auxili Social i Secretària de Secció Femenina de FET. i
de les JONS d’Alhambra l’1-09-1939. AHD, Tribunal Territorial n 1 de Madrid, caixa 1032, n 14, procediment sumaríssim d’urgència de Blasa Jiménez Caparro, nº
5459.
Per Ordre de 13 març de 1940 la presó habilitada d’Amorebieta a Biscaiava passar
a funcionar com presó central de dones (B.O.E. 22-03-1940, pg. 1978). Francisco
Machado, germà del poeta, va dirigir durant cert temps la presó central de dones
d’Amorebieta, que va funcionar entre 1938 i 1947.

Imatge 3: AHD. Tribunal Territorial Militar n 1. Fons Madrid. Sumari 5459, Expedient de la presonera
Blasa Jiménez Chaparro.

subsistir, la qual cosa constituïa el
pitjor dels càstigs que podia patir
una mare: saber l’afusellament del
seu marit, d’un fill i l’abandó de la
resta de la família.
Tota la família quedaria marcada per sempre, fins al punt que a la
seva jove, Alejandra (esposa del seu
fill afusellat) de 33 anys, condemnada per auxili a la rebel·lió i qualificada de mala conducta, li fou intervinguda una pistola, el 30 d’octubre de
1944, amb la qual s’havia intentat
suïcidar.10
Un dels objectius fonamentals de

la política de la dictadura de detencions massives, afusellaments, fustigacions, etc., era crear un estat
social intimidatori, delator i exemplaritzant; és per això que hom va
arribar a l’extrem d’ajusticiar famílies completes, la qual cosa comportava la desfeta de llars senceres

Imatge 4: Anvers i revers de la targeta brodada
per Blasa Jiménez Chaparro el 05-06-1940 a la
presó d’Amorebieta, enviada a la seva filla gran,
que s’havia fet càrrec de la família quan la Blasa
va ser empresonada.. (Foto cedida per la seva
besnéta María José Ramírez).

i l’eliminació de tots els qui pensessin i actuessin de manera contrària
a com pensava l’estat feixista, en la
majoria dels casos sense cap mena
de fonament, i tots ells sense cap
garantia jurídica ni processal, com
era en ella mateixa la Llei de Responsabilitats Polítiques.

10 Rodríguez Nuñez-Borlado, Herminia. Mujer en el primer franquismo itinerarios de
vida. Ciudad Real 1940-194,UCL,2010.
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LA SECCIÓ FEMENINA DE FALANGE A CASTELLA-LA MANXA:
CONTROL MORAL I DOMINACIÓ SOCIAL DE LA DONA A LA
POSTGUERRA
Esmeralda Muñoz Sánchez
Llicenciada en Història i Investigadora
(UCLM)

A

mb aquest article pretenem
acostar-nos a l’estudi de l’estereotip de dona que la dictadura
franquista va idear i implantar entre
les espanyoles després de la guerra
civil, així com tot el procés de construcció d’un model femení adequat
als preceptes de la ideologia nacional-sindicalista, en connexió amb
l’ideari masculí d’home falangista”
i, sobretot, en contraposició a les
anomenades “dones roges o amorals” del breu període republicà.
La II República havia generat en la
seva escassa trajectòria una obertura legal i política que va beneficar
especialment les dones. La participació política femenina durant la II
República fou notable, i va arribar
a ser considerada com una experiència capdavantera dins de l’àmbit
dels països de l’Europa meridional.
Però fou en el si de les organitzacions polítiques de la dreta on,
convençudes del perill que podrien
córrer institucions tan sagrades com
la família, la propietat o l’Església
Catòlica, començaren a aglutinar
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dins de les seves files dones amb la
missió de preparar-les en la defensa
dels principis tradicionals esmentats.
Així va ser com els partits conservadors van crear immediatament les
seccions femenines de les seves respectives organitzacions, tot captant
dones de classe mitjana-alta entre
els anys de la guerra civil i els primers de la dècada dels quaranta,
moltes d’elles vinculades, per llaços
familiars, amb els dirigents masculins d’aquests partits.
L’octubre de 1934 va néixer l’organització falangista de dones,
coneguda com la Secció Femenina
de Falange. Posteriorment, després
de la unificació de 1937, Secció Fe1

menina de FET i de les JONS, dedicada a donar suport i a servir el partit falangista
En aquest article veurem la idiosincràsia de les dones que van dirigir
la Secció Femenina en els primers
anys d’existència. Aquests anys
marcaran el pas de SF com a secció
femenina del partit falangista, quan
les afiliades a la SF es consideraven
seguidores de la doctrina de José
Antonio amb la mateixa categoria i
drets que els afiliats masculins, a ser
una organització que passarà a ser
integrada dins de l’aparell de l’Estat franquista (Llei de 21 de març
de 1941) dins de la Sotssecretaria
General del Movimiento1.
Analitzarem l’extracció social de

Hom va definir Quatre vicesecretaries: Vicesecretaria General del Movimiento
(de la qual depenien les delegacions nacionals de la Secció Femenina, del Frente de Juventudes, de l’Exterior i la Prefectura de Províncies), Vicesecretaria
d’Obres Socials (delegacions nacionals de Sindicats, Auxili Social, Ex-combatents
i Ex-captius), Vicesecretaria d’Educació Popular (delegacions nacionals de Premsa, Propaganda, Cinematògraf i Teatre, Radiodifusió), Vicesecretaria de Serveis
(delegacions nacionals de Justícia i Dret, Informació i Investigació, Tresoreria i
Administració, Comunicacions i Transports, Sanitat, Esports i Personal).

les dones de la SF a Castella-La Manxa, parant atenció a qüestions com
ara el nivell sòcio-económic familiar, el seu ideari polític, el seu nivell
educatiu, la seva funció social...
I veurem també l’organització
i implantació de la SF en les cinc
províncies castellano-manxegues,
en el dur context de la postguerra,
així com les primeres activitats dutes a terme per aquestes dones en
el marc social i polític en el qual es
movien; igualment observarem la
veritable penetració que en aquells
anys –que són els de més gran intensitat ideològica i numèrica- va tenir
aquesta organització entre el gènere femení.
Una “nova” dona per a un
“nou” estat
Amb l’adveniment de la Segona
República, el 14 d’abril de 1931,
la situació de la dona va començar
a canviar: s’adoptaren importants
mesures destinades a modificar les
condicions social, laboral, de política educativa i familiar de les dones, modificacions que tenien com
a base tres punts fonamentals: la
concessió del dret al vot femení, els
canvis en matèria de dret de família
i la urgència de l’aprovació i posada
en marxa d’aquestes mesures.
La consecució del vot femení
l’any 1931 fou una de les fites més
grans que van aconseguir les dones
en l’àmbit legal de la II República.
Quan les Constituents van iniciar la
legislatura l’any 1931, a Espanya,
de la mateixa manera que passava
en altres moltes nacions europees,
no hi havia dret al vot femení, ni
tampoc no existia el divorci. Era
impensable, també, la investigació
de la paternitat o que les dones casades tinguessin existència en Dret.
En definitiva, el Dret espanyol consagrava encara formes de vida inacceptables per a l’estat de renovació
moral en què es trobava immers el
país.
El fet d’aconseguir el dret de vot
per a les dones va desencadenar
l’inici d’un procés de captació del
suport de la població femenina per

part de totes les forces de l’espectre polític de l’època.
Els republicans d’esquerres tenien
por que les dretes s’aprofitessin de
la incultura del país per guanyar-se
la confiança del poble. I, efectivament, van ser les forces dretanes les que destacaren, a partir de
1931, en la captació de les dones
cap a la seva militància política en
observar que la unió de la seva força els era molt útil en la defensa
de les institucions que veien perillar
amb la política de reformes que tirava endavant la República.
Aquestes organitzacions polítiques veien com institucions tan
sagrades com la família, la propietat o l’Església catòlica estaven en
perill, motiu pel qual havien de ser
defensades per la dona espanyola,
l’ànima de la qual era considerada
per naturalesa conservadora.
En aquest sentit es pronunciava
la periodista Josefa Curet en un article publicat a Albacete el mes de
desembre de 1932 en què compartia
la mateixa opinió que havia defensat un any abans Victoria Kent al
parlament. Defensava que aquestes
dones suposaven una amenaça seriosa per a la República, en el sentit
que “oyen con horror las palabras
-separación de la Iglesia i el Estado, matrimonio civil, divorcio i enseñanza laica-, ¿votarán a la República? Indudablemente no. He aquí
como la joven República, inocente
e ingenua, otorga con el voto a la
mujer un arma que tal vez contribuya a su propia destrucción”)2.
És així com les forces de dretes es
van aprofitar i van arrossegar aquelles dones que, ja amb anterioritat,
s’havien agrupat en associacions
de caràcter catòlic, entre les quals
destacava Acció Catòlica (en endavant AC), i les seccions femenines
d’Acció Popular (AP), embrió del
que posteriorment seria la CEDA.
Aquests partits conservadors van
crear immediatament les seccions
femenines de les seves respectives

2

organitzacions, mitjançant les quals
van captar dones de classe mitjana-alta, normalment vinculades per
llaços familiars amb els dirigents
masculins d’aquests partits
La tasca d’aquestes dones fou la
de col·laborar en les campanyes
electorals respectant però, sempre,
la figura de l’home com a dirigent
del partit i membre principal de
l’estructura familiar.
El resultat de les eleccions de 1933
va marcar un punt fonamental en
la militància política de la dona. El
resultat favorable a les forces conservadores havia donat la raó a les
urnes a tots els qui donaven suport
a la idea de negar el vot femení, ja
que consideraven que la dona estava
vinculada, tradicionalment, a posicions conservadores i de dretes.
Quant a la militància política femenina en partits conservadors
abans de l’esclat de la guerra civil, podem afirmar que no fou gaire
nombrosa. Dels mes de 200 historials
d’infermeres de Falange Espanyola
i Tradicionalista (FET) revisats, les
273 fitxes de cursos d’infermeres
de FET i divulgadores sanitàrio-rurals de les cinc províncies castellano-manxeguess vistes, i nombrosos
expedients de dirigents de SF analitzats, amb prou feines una vintena
de dones van formar part d’algun
dels partits conservadors, i fou la
província d’Albacete i, especialment, la de Conca la que tenia un
petit avantatge sobre la resta de
províncies, i hi destacava l’afiliació
a Falange Espanyola i a l’agrupació
política d’Acción Popular.
La dona falangista assumiria
aquests valors i els propis de la seva
condició femenina, és a dir, treballar en pro de l’organització amb
submissió, abnegació i respecte al
governament masculí. Aquestes dones, igual que les que pertanyien a
les forces conservadores acabades
d’esmentar, es dedicaven essencialment a tasques socials i a donar
suport als comandaments masculins

Josefa Curet, “De colaboración. El voto Femenino”, en Hoy, Albacete nº 2,
31/1932.
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QUADRE 1. MILITÀNCIA POLÍTICA FEMENINA EN PARTITS CONSERVADORS
ABANS DEL 18/07/1936 A CASTELLA-LA MANXA
Província
Albacete
Albacete
Albacete
Ciudad Real
Conca
Conca
Conca
Conca
Conca
Conca
Conca
Conca
Conca
Guadalajara
Toledo
Toledo

Cognoms

Nom

Hidalgo Muñoz
Ródenas Martínez
Rosillo Sandoval
López Peláez
Albelda Page
Algarra Martínez
Algarra Martínez
González Cruz
Martínez Carrascosa
Nielfa Gabaldón
Olivares Díez
Olivares Díez
Soriano Martínez
Doral Pazos
Díaz Santos
Espejo Saavedra

Mª Dolores
Isabel
Celia
Mª Josefa
Esperanza
Juliana
Isabel
Angustias
Mª Luisa
Purificación
Régula
Régula
Casimira
Mª Teresa
Dolores Delfina
Estrella

Estat Civil
Soltera
Casada
Casada
Soltera
Soltera
Soltera
Soltera
Soltera
Soltera
Soltera
Soltera
Soltera
Soltera
Soltera
Soltera
Soltera

Partit Afiliació i data
EC abril 1936
AP 1934
FET 1935
AP gener 1936
FET gener 1936
FET gener 1936
FET gener1936
FET gener1936
FET gener1936
AP febrer 1931
FET gener1936
FET gener1936
EC 1934
RE març 1935
FET gener 1934
AP març 1931

Lloc
d’Afiliació
Albacete
Albacete
Albacete
Ciudad Real
Conca
Conca
Conca
Conca
Conca
Conca
Conca
Conca
Conca
Saragossa
Toledo
Còrdova

Abreviatures utilitzades: AP= Acció Popular; FET= Falange Espanyola; EC= Estudiants catòlics; RE= Renovació Espanyola.
Font: expedients personals de les dirigents de la SF; historials d’Infermeres de FET i fitxes de cursos d’infermeres i divulgadores sanitàrio-rurals de la SF de
Falange. Arxiu General de l’Administració (AGA). Cultura, Expedients personals i fitxes i historials d’Infermeres de FET i de les JONS, caixes n 5162, 5168,
5172 i 5173. Elaboració pròpia.

essencialment en feines de propaganda, recaptació de fons i captació
de militants. També advocaven per
tornar la dona al lloc que, per tradició, li corresponia dins de la societat i de la família, que no era sinó
la llar i alhora també defensaven
l’Església Catòlica com a institució
essencial dins de la configuració de
l’Estat.
No obstant, la SF de Falange es diferenciava d’aquestes agrupacions
conservadores femenines. Primer
pel caràcter feixista de la seva ideologia i tot el que això comportava.
En segon lloc, pel tipus de dones
que va mobilitzar, ja que, malgrat
que en els primers anys van captar
dones de classes benestants vinculades als poders oligàrquics tradicionals –com comprovarem al llarg
d’aquest treball–, l’origen social de
les dones falangistes es diferenciarà aviat del de la resta de forces
conservadores3, i en tercer i últim
lloc, perquè la SF de Falange després del decret d’unificació de 1937
i, a causa de la seva implicació en
l’aixecament militar i el posterior
suport bèl·lic, es convertirà en una
institució estatal; serà l’organització femenina –dependent del par-
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tit únic- que assumeixi la direcció
directa de la guerra i la posterior
construcció del nou règim. Franco
li encomanarà directament la tasca d’adoctrinar, educar i formar
totes les dones d’Espanya sota els
principis del nacionalsindicalisme
i, d’aquesta manera, es convertirà
en una organització de masses que
ajudarà a construir i sostenir la dictadura.
La formació de la SF a
Castella-La Manxa
És significatiu, si analitzem el
quadre anterior, observar l’escassa
3

4

importància de Falange Espanyola a les províncies de Ciudad Real
i Guadalajara abans de la rebel·lió
militar, cosa no gens estranya si tenim en compte que a la província de
Guadalajara el cacicat de Romanones continuava tenint un pes important4. En el cas de Ciudad Real, la
presència de la Falange era encara
poc significativa i més insignificant
era la de secció femenina. En l’informe intern de la militant de SF a
Ciudad Real, Rosalía López Pérez,
amb data 19/06/1941 i signat per
la Delegada Provincial del moment,
Mª Teresa Sánchez Izquierdo, es deia
que: “esta camarada se afilió a esta

Segons sosté S. Ellwood, les dones falangistes que engruixien aquesta Falange inicial –de classe mitjana majoritàriament–, se sentien horroritzades i amenaçades
per la creixent violència de les organitzacions d’esquerra en veure com els seus
ideals republicans atacaven directament tot allò que elles consideraven sagrat en
la configuració de l’Estat espanyol: l’Església, la propietat privada, el matrimoni
i la família. Tanmateix, com assenyala Ellwood, la Falange, en certa manera,
també participava del sentiment de rebel·lia generacional que omplia aquestes
generacions polítiques, en el sentit de lluitar contra totes aquelles solucions conservadores i tradicionals que havien sostingut les generacions passades. Per saber
més sobre la fundació de Falange, vegeu especialment S. Ellwood, Prietas las
filas, Barcelona, Crítica, 1984.
Sobre aquest aclariment vegeu l’article de Damián González Madrid i Pedro Rodrigo Romero, “Un comienzo difícil. La Falange en Castilla-La Mancha”, dins El
Franquismo: el régimen i la oposición. Actes de les IV jornades de Castella-La
Manxa sobre investigació en arxius, Guadalajara, 2000, p. pp. 103-121.

Sección Femenina en enero de 1940,
no habiéndolo hecho antes por estar
enferma, pues figuraba desde el año
1935 en las listas de camaradas que
esperaban se organizase la SF de Falange en esta capital para pertenecer a ella”5.
El 17/08/1942, amb motiu del
seu cessament com a regidora de la
Germandat de la Ciutat i el Camp a
Ciudad Real, la Delegada Provincial,
Carmen Cortinas, tornava a emetre
un nou informe polític sobre ella on
s’indicava que: “era simpatitzant de
Falange amb anterioritat al Movimiento encara que no n’era afiliada ja
que la SF d’aquesta capital no estava constituïda. Durant la guerra
s’ha comportat com una bona camarada i ha socorregut moltíssim
els presoners, juntament amb sa
germana, que és la que va formar el
Socors Blanc a Ciudad Real.” La qual
cosa demostra l’existència d’un petit grup de dones a la capital de la
Manxa que tenia ja clares intencions
d’engruixir les files de la Falange femenina.
Això posa de relleu els inconvenients que va haver de superar
l’organització en aquesta província
i també les dificultats que va tenir
per trobar la persona idònia que
portés les regnes d’aquesta organit-

zació. De fet, segons consta en un
informe de la Delegació de Províncies en aquesta província, la Delegada
Provincial de Toledo, Marina Gómez
Oliveros, va ocupar accidentalment
i momentàniament la direcció de la
Delegació Provincial de SF de FET i
de les JONS a Ciudad Real compatibilitzant-la amb la de Toledo, mentre que la Secretaria Provincial requeia en Marina Sainz Bravo, a les
acaballes de 1939.
Un altre fet que cal destacar de
les primeres dones que van integrar
la SF a la província de Ciudad Real i
que actuaren com a primers comandaments, era que procedien d’Acció
Catòlica, bé de la branca femenina
d’AC, o bé de les Benjamines d’AC.
És el cas de Ma. Dolores de Mateo
La Iglesia, que va ser durant uns
quants anys presidenta diocesana de
joventuts d’AC; es va afiliar a Ciudad Real a la SF el mes de juny de
1939 mantenint, però, la seva vinculació amb AC tot i la seva militància
a la SF. Per exemple, en notícia del
diari Lanza de data 27/09/43, en
l’acte de clausura del curset formatiu de dirigents d’AC a Ciudad Real,
celebrat en el saló d’actes de l’Excma. Diputació de Ciudad Real, entre
d’altres assistents s’indicava que hi
havia la “senyoreta Lola de Mateo
La Iglesia en representació d’AC femenina”, el bisbe va pronunciar un
discurs final en què afirmava “que
l’AC no és política i deixaria de ser
catòlica si fos política”6.
La presència de Falange Espanyola
a la província de Toledo era més no5
6
7

Delegada provincial SF Ciudad Real, 1940

table que a la resta de les províncies
com hem pogut comprovar a través
de les declaracions jurades de les
afiliades a Toledo. El mateix passa
amb Albacete que, juntament amb
Toledo, serà una de les províncies
capdavanteres a Castella-La Manxa
pel que fa a l’organització de la SF.
En el cas de Toledo, la fundadora designada directament per Pilar
Primo de Rivera7 per a organitzar la
SF fou Sagrario Muro Álvarez, natural de Toledo, nascuda l’any 1915,
la qual va rebre el nomenament de
Cap Provincial l’any 1933, quan amb
prou feines tenia 18 anys, i tenint
per davant una dura tasca de proselitisme de la causa falangista i de
captació d’afiliades, les quals només van arribar a ser una dotzena
de dones a la capital; la resta de la
província quedava encara aliena a la
Falange femenina.
Aquesta dona va destacar per lluitar des d’un primer moment per difondre la ideologia falangista entre
les dones de Toledo capital; feia
gala de robes i insígnies falangistes
quan la immensa majoria de la població no en coneixia ni tan sols el
significat: “(...) Como detalle de su
propaganda, el camarada que suscribe, recuerda que lució durante
algún tiempo, un vestido cuyos colores combinados eran reproducción
de nuestra bandera rojinegra, colores, que ella se cuidaba de explicar
a cuantos entonces desconocían su
significado”.
Va exercir una autèntica tasca de
proselitisme polític i va ocupar un

AGA, Cultura, Secció Femenina, caixa n 2609, Expedient n 2131.
Lanza nº 118, 27/09/43, p. 2.
A les acaballes de 1935 començaments de 1936 Pilar Primo de Rivera i Dora de
Maqueda, Cap Nacional de la SF de Falange i Secretària Provincial, respectivament, van fer un viatge d’inspecció per les diverses províncies de la geografia
espanyola amb la finalitat de comprovar el grau d’organització de les seccions
femenines existents i de crear les que encara no estaven constituïdes. El resultat
fou que van quedar oficialment constituïdes divuit seccions femenines, i havent
estat designades directament per elles les Caps que les presidirien i que eren:
Biscaia, Mª Teresa Díaz de la Vega; Astúries, Concepción Colao; Saragossa, Julia
Aguilar; A Corunya, Ricarda Canalejo; Ourense, Vicenta Pérez López; Santander,
Josefina Allende; Palència, Margarita Miguel, Navarra, Josefina Arraiza; Salamanca, Cándida Cadenas, Valladolid, Rosario Pereda, Pontevedra; Lita Ozores;
Segòvia, Angelita Ridruejo; Toledo; Sagrario Muro; Zamora, Esperanza Bajo. De
les altres quatre províncies i del nom de les seves caps no en queda constància.
Dins Y, n 3, abril de 1938.
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nal de Albacete el día 19 de julio
de 1936 confeccionando brazaletes
e insignias, sirviendo el botiquín y
previendo de comida, vestuario,
colchones, etc., a los falangistas y
al resto de las fuerzas que intervinieron en el Alzamiento; al rendirse
Albacete a la horda roja tuvo que
ocultarse siendo detenido su marido, Joaquín Ortega Jiménez, que ha
permanecido preso hasta la liberación total, por todo ello, se trata
de persona completamente adicta
a nuestro Movimiento y de absoluta
confianza en la Provincia9.

Concentració provincial de la SF a Toledo el 1940

lloc destacat i visible en l’espectre
polític de la capital: “(...) En todas
nuestras manifestaciones, se la vio
siempre en lugar visible y destacado haciendo públicamente gala de
su ideología. A los mítines celebrados en Madrid asistía con camisa
azul postulando por la causa”.
La seva mort, ocorreguda durant
la guerra civil, fou considerada pels
falangistes com “el primer martiri
femení” de Castella-La Manxa i va
ser mereixedora d’una de les més
altes distincions de la SF, la “Y” de
plata individual: “El camarada que
suscribe, estima que la Jefe Provincial SAGRARIO MURO ÁLVAREZ, fue
una falangista integral digna de ser
representada como espejo y modelo
de mujer nacional-sindicalista y por
su ejemplar vida y heroica muerte
acreedora a que la Falange perpetúe su recuerdo de forma imperecedera”8.
En el cas d’Albacete, la fundació
de la SF de FET en aquesta capital
també es va fer abans de la revolta
militar. Tanmateix, en sufocar-se un
mes després l’aixecament nacional
a la província d’Albacete, aquesta
organització va quedar pràcticament anul·lada en les seves activitats i algunes d’aquestes dones van
patir presó durant la guerra a causa
de la seva anterior trajectòria política fins que la província va caure a
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mans dels sollevats, moment en el
qual va tornar a reorganitzar-se la
SF i va començar la tasca de reorganitzar-la i fundar-la en les diverses
localitats i pobles de la província
María de los Ángeles Rosillo Sandoval, natural de Chinchilla, casada, veïna d’Albacete i filla d’Alfonso Rosillo, tinent coronel retirat de
la Guàrdia Civil, fou considerada la
fundadora durant l’any 1935 de la
SF de Falange Espanyola a Albacete, i va ser nomenada Cap Provincial
de la SF de Falange Espanyola per
la mateixa Pilar Primo de Rivera. En
informe del Secretari Provincial de
FET i de les JONS d’Albacete, Guillermo Serra Navarro de 3/04/1941,
es diu el següent d’ella:
(...) Fue fundadora de la SF de Falange Española en Albacete durante
el año 1935 realizó extensa propaganda en la capital y en los pueblos
para la captación de afiliadas y colaboradoras; atendió a los numerosos camaradas que a partir de las
elecciones de febrero de 1936 fueron detenidos y encarcelados en la
Prisión Provincial de Albacete. Se
unió al Glorioso Movimiento Nacio8

9

La procedència sòcio-profesional
de les primeres militants
de la SF a la regió
Com hem dit abans, els primers
comandaments de l’organització a
les cinc províncies de Castella-la
Manxa, estaven integrats per dones
relacionades directament amb els
comandaments masculins tenint en
tot moment molt present la ideologia falangista.
Per altra banda, moltes d’aquestes dones pertanyien a famílies que,
o bé havien experimentat la violència desfermada en el període immediatament anterior a l’aixecament
militar, o bé pertanyien a famílies
benestants que veien perillar els
seus estatus i posició socioeconòmica amb les mesures i reformes
adoptades per la II República per la
qual cosa es van agrupar en forces
i organitzacions que representaven
la defensa i la salvaguarda de la
jerarquització social tradicional de
poders i de valors.
Hi prevalen les professions liberals: militars, mestres, metges,
farmacèutics, propietaris, funcionaris..., és a dir, l’extracció de les
militants de SF a la primera etapa
és de classe mitjana-alta, tot i que
en el cas de Ciudad Real hi hagi un
ampli ventall de professions.

Informe emès a la Junta de Recompenses de la Delegació Nacional de SF per
concedir a Sagrario Muro la “Y” de Plata individual de fundadora de SF a Toledo
dins Reial Acadèmia de la Història, col·lecció “Nueva Andadura”, sèrie blava,
carpeta 17, document n 30.
Dins AGA, Cultura, Secció Femenina, caixa n 2595, expedient 638.

Cal indicar també que moltes de
les primeres dirigents i integrants
de la SF a la nostra regió van ser
mestres nacionals. Es fa difícil d’establir si alguna d’aquestes dones
passaren a les files de la SF per tal
d’evitar les conseqüències de l’obligatòria depuració professional que
la legislació de la dictadura va establir per a tots els funcionaris públics
tan bon punt va acabar la guerra civil. Però el que sí que podem afirmar és que la SF va saber utilitzar
molt bé aquestes dones en situar-les, freqüentment, al capdavant
de cada delegació local o provincial; d’aquesta manera l’organització
evitava de pagar amb els seus fons
les dirigents i comandaments intermedis i, aquestes treballaven al servei de la Falange femenina.

¡Que ens prenen les millors! Dones
de la SF vençudes per AC
A mesura que la SF s’anava consolidant en els pobles més importants
i s’aconseguia un més bon desenvolupament de les activitats de la SF
a cada delegació local i provincial,
novament hi començaran a haver
problemes.
Aquests problemes seran provocats per la fèrria competència en
què incorrerà aquesta organització
enfrontada, en la captació de dones, amb altres organitzacions catò-

liques com ara Acció Catòlica. L’organització catòlica femenina d’AC
comença a fer camí l’any 1934,
coincidint cronològicament amb la
SF, any en què es crea la Junta Suprema de la Confederació de dones
enquadrades dins AC10.
Aquesta organització, reorganitzada després de la Guerra Civil,
exercia unes funcions molt semblants a les desenvolupades per
l’organització femenina de Falange.
Entre aquestes funcions destacaven: la formació de la mare mitjançant campanyes com la “Setmana
de la mare”; la preparació de les
joves al matrimoni; l’assistència
benèfico-social; l’apostolat des dels
6 anys fins a l’ingrés a AC; les visites a les diòcesis per a la celebració
dels Consells Diocesans; l’emissió
del Butlletí mensual “Senda” i la
formació de mestres segons les normes inspirades en el més pur esperit
cristià11.
És a dir, tasques semblants a les
que l’estat franquista havia encomanat a la SF. És per això que moltes de les integrants de la SF mai
no van trencar la seva participació
i acció amb l’organització catòlica
femenina.
Aquesta desafecció manifestada
per les dones cap a la Falange femenina estava ben motivada per la
pròpia església catòlica. A les parròquies es feia una autèntica tasca
de proselitisme, de “reorientaciò”
de les dones de la SF cap a AC. Per
exemple, en els pobles de Huete i
Carrascosa del Campo de la província de Conca, el 1948, la Inspectora
Provincial es queixava del fet que
“(...) el cura del pueblo no sólo no
les ayuda en absoluto, sino que ni
quiere dar las clases de religión a
las flechas y dice que se incorporen a los grupos de Acción Católica,
para recibir las clases de religión”.
Apel·laven a les dones de totes les

10 La primera presidenta fou Luisa Gómez Tortosa, i de la mateixa manera que les
dones de la SF, també van patir persecució i martiri; durant la guerra civil alguns
dels domicilis d’aquestes dones van ser saquejats i fins i tot van arribar a ser empresonades com fou el cas de la primera presidenta, que va patir presó a Alacant.
11 Guía de la Iglesia y de la Acción Católica en España, Servicio de Publicaciones de
A.C.E., Madrid, 1943.
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classes socials, tot i que en aquell
moment de desafecció de la causa
falangista les que guanyessin fossin,
precisament, les que pertanyien a
les famílies més benestants i grups
de poder.
En aquest sentit les autoritats polítiques es queixaven amargament
que aquestes noies que, atesa la
seva edat i posició social, podrien
exercir una funció essencial en els
diversos serveis de l’organització;
no eren ja de la SF perquè hom no
havia sabut atreure-les.
De tal manera que es podien distingir dues actituds dins de la SF:
l’actitud de les antigues, les quals
estaven ja una mica cansades i desanimades, però eren les úniques
que podien ser qualificades d’autèntiques falangistes; i les noves,
que tot i que tenien un nivell cultural i social més alt, estaven mancades d’esperit i entusiasme. Com
a exemple d’aquesta manca d’esperit observem l’informe emès per
la Delegada Provincial María Dolores
Muñoz Mulet al Cap Provincial de
Conca, camarada del Valle:
“(...) La Sección Femenina está
casi por completo integrada por camaradas que son a su vez de Acción
Católica, y esta las tiene mucho más
cogidas que la SF ya que ante dos
servicios escogen el de AC y el espíritu y estilo es de ésta. Esto se nota
hasta en la propia Delegada provinci-

al, pues está muy pendiente del qué
dirán, y si esto está mal o bien visto,
lo que sería natural en cosas transcendentales pero que resulta absurdo en la vida diaria y en las cosas
más normales y que hoy no llaman
la atención más que a personas que
no tienen otra cosa que estar pendientes de la vida de los otros. Esta
influencia de AC se nota en todos los
mandos de la Provincia, que carecen
en absoluto de estilo, siendo en la
mayoría encogidas y sin ímpetu ninguno. Esto hace que el número de
afiliadas sea relativamente, y digo
relativamente, porque en los ficheros constan unas 300 afiliadas, pequeño, pero en la realidad no existe
ni la décima parte, pues poniendo
como excusa su trabajo no están
nunca dispuestas para un servicio a
la falange. Este ambiente es el que
hace que chicas que por su edad y
posición podrían tener tiempo para
los distintos servicios no sean de SF,
pues no han sabido atraérselas. Madrid 19 de enero de 1946”12.
En aquest sentit també es manifestaven les jerarquies de la SF de Toledo. Així en el comunicat mensual corresponent al mes de maig de 1943, la
delegada provincial indicava:
“(..) Que la SF continúa en la labor
de formación de afiliadas. Aunque
supongo que ocurrirá igual en todas
las provincias, en esta reviste especial importancia la labor de zapa que

acerca de nuestras camaradas realiza
inexplicablemente la Acción Católica
poniendo continuas trabas al desenvolvimiento normal de esta Delegación principalmente en los pueblos”.
Per tant, a mitjans de la dècada
dels anys quaranta del segle passat,
moment en què la SF havia aconseguit, amb esforç, arribar pràcticament a tots els àmbits de la geografia espanyola, fent una àrdua
tasca de proselitisme, la SF patirà
una contínua pèrdua de militància.
Observarà com altres forces catòlico-conservadores, irrompran amb
gran força duent a terme una mateixa tasca assistencial i educacional alhora que seran assumides com
a “més pròpies” i “més correctes”
per a la dona espanyola, atès que es
consideraven completament desvinculades de tota formació política.
En definitiva, va passar de ser la
secció d’un partit feixista a convertir-se en un òrgan burocràtic a mans
de l’estat franquista, la delegada
nacional del qual va ocupar un lloc
d’honor que no d’acció o defensa de
les polítiques femenines i on les escasses iniciatives i canvis legislatius
que promogueren per a la dona foren, en realitat, accions promogudes per la jerarquia del Movimiento
seguint els canvis econòmics i polítics que anava necessitant el país a
la recerca de la pròpia subsistència
de la Dictadura.

12 AGA, Cultura, Sección Femenina, Departamento de Coordinación, Sección de
Inspecciones, caixa nº 5869.
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FRANQUISME I REPRESSIÓ
A LES PROVÍNCIES DE CASTELLA-LA MANXA
José Manuel Sabín Rodríguez
Professor-Tutor
UNED-Centre Associat Madrid Sud

E

l triomf dels rebels a la República fa esclatar la guerra civil. Liderats per Franco, nomenat generalíssim,
hom instaurarà a Espanya un règim totalitari, exclusiu
i excloent. Exclusiu per premiar els vencedors i excloent pel fet de reprimir els vençuts amb la presó i eliminar-los als murs d’afusellament.
El ministeri de Justícia reconeix que, el 1939, la població reclusa era de 275.000 persones. En aquesta xifra hi
estaven inclosos els presoners dels camps de concentració de les províncies de Castella-La Manxa:
Agrupació divisions del Tajo-Guadiana

Camp Concentració
Castilblanco
Jadeña
Palacio de Cijara
Siruela
San Martín de Pusa
Talavera de la Reina
Ocaña
Los Yébenes
Jarosa
Fuenlabrada de los Montes
Villarta de los Montes
Casa km 36 Nava de Ricomalillo
La Higueruela
Casa Zaldívar
Tembleque
Orgaz
Toledo-San Bernardo

Presos
366
3.445
3.300
4.035
5.500
2.300
2.000
250
120
390
200
560
748
3.627
750
160
10.000

Cos d’Exèrcit del Maestrat

Camp Concentració

Presos

Comandancia de Orgaz
Yébenes
Consuegra
Madridejos
Daimiel
Toledo-San Bernardo
Ciudad Real
Almuradiel
Manzanares
Valdepeñas
Santa Cruz de Mudela
Villanueva de los Infantes
Almagro

361
556
433
203
1.200
878
11.600
466
5.700
5.400
2.700
204
2.630

Cos d’Exèrcit de Navarra

Camp Concentració

Presos

Murcia
Hellín

30.000
5.000

Presons
L’avanç militar de les tropes franquistes va generar una
ingent massa de presoners en totes les poblacions conquerides. Les infraestructures que hi havia eren totalment
insuficients i, per tal de resoldre aquest problema, hom
va habilitar als pobles vells casalots i locals i només una
petita part fou reclosa a les presons provincials. La mas-
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sificació obligà la Junta Tècnica de l’Estat a la convocatòria, el mes de Setembre de 1937, d’un concurs per a la
provisió de 200 places de guardians interins de vigilància,
per a habilitar noves presons. El mes de maig de 1940, el
director general de Presons envià una nota a Franco on
l’informava de l’excessiu nombre de reclusos i analitzava
la situació des de l’inici de la guerra, tot indicant-li que
hi havia uns 103.000 reclusos condemnats, després d’haver fallat uns 40.000 casos de condemna, sense tenir en
compte els casos d’absolució. A continuació afirmava que
es trigaria tres anys a dictar sentència a tots els detinguts
i això si no hi havia més denúncies, la qual cosa determinava i exigia una immediata agilitació dels processos. El
fet de no disposar d’un cos jurídic expert i suficient per
atendre el volum de la repressió havia obligat a habilitar,
per a les funcions de la justícia militar, advocats sense
experiència, sense conscienciació professional, sense especialització militar, la qual cosa generava un problema
gravíssim i la necessitat urgent i angoixant per poder acabar de liquidar els judicis sumaríssims.
Presons provincials
Albacete
Ciudad Real
Conca
Guadalajara
Toledo

Presos
380
300
45
500
900

Dades: setembre 1943

Presons centrals
Almadén
Chinchilla
Hellín
Ocaña
Sigüenza
Talavera de la Reina

Presos
400
40
900
400
170
600

Redempció de Penes pel treball
A partir del mes de gener de 1939 comença a aplicar-se
la redempció de penes pel treball. Els fonaments jurídics
i fins i tot teològics seran la base de la teoria penitenciària del nou Estat; aquesta teoria sosté que vol mantenir
el caràcter aflictiu de la pena, enfront de les falses i carrinclones teories dels qui només veuen en el delinqüent
un malalt o una víctima de la societat desordenada, i
basa aquests arguments en el fet que, en primer lloc,
a l’autoritat li correspon inexorablement el deure de
vindicar la justícia ultratjada; en segon lloc, el dolor és
inherent essencialment a la natura del càstig; en tercer
lloc, només un càstig d’aquesta mena genera escarment i
exemplaritat ja que el penat ha de satisfer un doble rescat, físic mitjançant el treball, en reclusió aflictiva i un
rescat espiritual amb actes positius d’esmena. Amb tots
aquests arguments, la teoria penitenciària del nou Estat
enllaça amb els arguments jurídico-polítics.
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Cada pres, per cada dos dies de treball, redimeix un dia
de la condemna imposada i, d’aquesta manera, conserva
la seva finalitat aflictiva, ja que, tot i que el treball es
faci en condicions semblants a com el fan els treballadors
lliures, aquesta es du a terme en reclusió, és a dir en
circumstàncies doloroses.
Cada preso, por cada dos días de trabajo, redime un
día de la condena impuesta y, de esta manera conserva
su fin aflictivo, pues, aunque el trabajo se preste en condiciones similares a los trabajadores.
Cada presoner treballa per a ell mateix i per a la societat, de tal manera que la pena adquireix una finalitat social més reparativa i es podrà establir que part d’aquest
treball, mitjançant la formació d’un fons especial, vagi
a les víctimes del delicte si el delinqüent no satisfà la
indemnització establerta pel tribunal.
Defensa de la unitat moral de la família, en mantenir
intacte el vincle de pàtria potestat entre el presoner i els
seus familiars amb una finalitat social caritativa.
Propaganda religiosa i patriòtica que recupera el presoner amb un objectiu medicinal i correctiu..
El reclús treballador elimina els greus perills dels vicis i
aberracions sexuals, endèmics amb anterioritat a les presons, amb la qual cosa es persegueix una finalitat moral.
Tota la doctrina anteriorment exposada és una revolució penal i penitenciària, que ha donat forma estable als
últims desitjos de la ciència penitenciària, tinguts avui
dia per utopies, que són la sentència indeterminada i el
perllongament de la funció jutjadora.
El mes de maig de1937 Franco signava el decret mitjançant el qual es concedia el dret al treball als presoners
de guerra i als presos per delictes no comuns, amb les
següents condicions:
Només podran treballar com a peons, deixant de banda
que, per conveniència del servei, puguin ser utilitzats en
altres menes de feines.
Cobraran en concepte de jornal com els peons 2 pessetes al dia, de les quals 1,50 és a compte de la manutenció; la resta es fa efectiva en acabar la setmana. El
jornal serà de 4 pessetes diàries si el presoner té la dona
a la zona nacional i una pesseta més per cada fill menor
de 15 anys.
Els presos tindran la consideració de personal militaritzat i, per tant, hauran de vestir l’uniforme que se’ls
assignarà i quedaran subjectes al Codi de justícia militar
i al Conveni de Ginebra.
La redempció de penes pel treball es farà en els centres penitenciaris, en els destacaments penals i a les colònies penitenciàries militaritzades:
Centres penitenciaris:
Destinacions: són càrrecs estables que, pel simple fet
de ser exercit satisfactòriament poden servir per a obtenir un 50 % de redempció de pena. Són considerats com
destinacions la cuina, forn, barberia, economat, mestre,
metge, practicant. També hi ha treballs eventuals la re-

tribució dels quals pot computar-se en pessetes, però
que no ocupen els reclusos de manera permanent: paleta, fusteria, fontaneria.
Tallers penitenciaris
L’ordre d’abril de 1939 crea els tallers penitenciaris
dins de les presons i s’utilitzarà com a centre pilot uns
edificis d’Alcalá d’Henares, pertanyents a un antic col·legi universitari de Sant Tomàs, convertit després en presó
central. L’any 1950 els tallers s’estendran a les presons
centrals ja que en aquests establiments es concentraran
els reclusos amb penes superiors als 20 anys.
A les províncies de Castella-La Manxa entraran en funcionament aquests tallers a les presons centrals de:

Presó
Guadalajara
Ocaña

Presos
4
15

Taller
Fleca
Granja

Destacaments penals
Els reus condemnats a penes inferiors a 12 anys podran treballar en el que s’anomena “règim semblant al
dels obrers lliures”, sempre que compleixin les condicions d’especialització requerides. L’autorització per a fer
aquest treball permet que el menjar es faci en el lloc de
treball, però és obligatori pernoctar a la presó i queda
terminant prohibida qualsevol mena de relació del reclús
amb el públic, tant en el lloc de treball com en el trajecte d’anada i tornada al centre de reclusió. El jornal
mitjà, l’any 1939, era de 4,75 pessetes diàries per a un
reclús casat i amb un fill. L’Estat i les corporacions públiques poden contractar qualsevol persona per aquesta
quantitat. Les empreses privades que contractin personal reclús hauran d’abonar el jornal íntegre que, segons
les bases de treball de la localitat respectiva, correspongui a la categoria professional dels reclusos. Exemple: un
reclús especialista que guanyi 14 pessetes diàries té el
desglossament següent:
Reclús =
0,50
Família =
3,00
Hisenda = 10,50 (1,40 manteniment reclús + 9,10
a Hisenda)
Destacaments penals
Presos
Empresa
Castillejo-Toledo
25
Cotominero de Hellín80
E. Osis
Albacete
Hato Blanco- Ciudad
50
A. Carretero
Real
Las Casas – Ciudad Real
50
Ayuntamiento
Hermanos Nicolás
0ropesa – Toledo
150
Gómez
Hermanos Nicolás
Talavera de la Rei342
na-Presa Alberche
Gómez
Puente del Arzobispo Hermanos Nicolás
55
Toledo
Gómez

Colònies penitenciàries militaritzades
La llei de 8 de setembre de 1939 crea les Colònies penitenciàries militaritzades. A l’inici, hi ha una barreja de
paternalisme amb la rendibilitat econòmica. El servei que
hi faran s’encamina a aprofitar les aptituds dels penats
per al treball amb la finalitat d’aprofitar-les en el seu propi benefici moral i material i en el de l’Estat, aplicant-los
a l’execució d’obres d’utilitat nacional de tal manera que
s’obté un rendiment econòmic que fins i tot pot arribar
a amortitzar les ingents quantitats que aporta l’Estat per
mantenir la població reclusa. Igualment es justificarà la
militarització del servei perquè el fet d’estar allunyades
dels centres penitenciaris exigeix una disciplina. Per si no
quedava prou clar el que s’acaba de dir, torna a insistir en
la combinació de les finalitats morals i materials per tal
que no se susciti cap suspicàcia de competència deslleial.
Dins de l’àmbit de Castella-La Manxa, les colònies penitenciàries militaritzades es concentraran a la província
de Toledo. Hi haurà tres colònies per tal d’escometre una
sèrie d’obres de gran envergadura:
Colònia penitenciària militaritzada n 3
Es constitueix per tal de dur a terme el pla de regadius
de les planes dels rius Tajo i el seu afluent, el riu Alberche,
a les rodalies de Talavera de la Reina, Cazalegas, i Calera
y Chozas. Les obres comencen els primers dies d’agost de
1940 i els reclusos que hi treballaran ascendiran a 2826,
majoritàriament manobres, jornalers, camperols i llauradors. Les obres conclouran el 27 de setembre de 1946.
Colònia penitenciària militaritzada n 4
Es constitueix amb la finalitat de dotar d’infraestructures de regadiu les poblacions de la ribera del riu Tajo
i el seu afluent el Jarama al seu pas per Añover de Tajo,
Villaseca de la Sagra i Mocejón. La quantitat de reclusos
penats que treballaran en aquesta colònia serà de 1.500,
majoritàriament jornalers, camperols i manobres. Va començar a funcionar els mesos de febrer-març de 1940 i les
obres acabaran el mes de novembre de 1944.
Colònia penitenciaria militaritzada n 5
Aquesta colònia es constitueix per tal de construir
l’Acadèmia d’Infanteria de Toledo. Els enginyers que elaboren el projecte són els enginyers militars tinent coronel
Manuel Carrasco Cadenas, tinent coronel Arturo Ureña
Escario i tinent coronel Julio Hernández García. El pressupost d’execució d’obres puja a 40 milions de pessetes.
Els treballs comencen el dia 11 de gener de 1942 amb el
trasllat de 107 reclusos treballadors per tal de fer tasques
d’aplanament dels terrenys i la construcció dels barracots. El total de reclusos treballadors que intervenen en
la construcció arriba a 1.250. La inauguració del centre es
du a terme el curs 1948-1949 sota la direcció del coronel
Manuel Medina Santamaría.
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LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A CALERA Y CHOZAS (TOLEDO);
UN CAS PARADIGMÀTIC A LA LLUM DE LA HISTÒRIA LOCAL
Adrián Sánchez Castillo
Estudiant del Grau de Geografia i Història

Sergio de la Llave Muñoz
Llicenciat en Història
Codirectors del Grup d’Investigació Memòria Històrica de
Calera y Chozas(Toledo) de la Fundació TAGUS

El valor de la història local
Aquest treball és un dels fruits de
més de tres anys d’investigació en
diverses fonts, i també conseqüència de l’exhumació de cinc fosses comunes de les rodalies del cementiri
municipal de Calera y Chozas, duta a
terme l’estiu de 2012, en què foren
trobades les restes de vint-i-vuit persones assassinades entre 1936 i 1939.
Es tracta de la primera investigació
sistemàtica de conjunt del període
de la Segona República, la guerra
civil espanyola i la postguerra en el
municipi. Per dur a terme aquesta investigació s’han consultat els diversos fons de nombrosos arxius històrics de diversos àmbits. A banda, cal
destacar les desenes de fonts orals,
que ofereixen dades i informacions
d’un valor incalculable, en un clima
on predomina encara la por inoculada
conscientment durant dècades i que,
d’altra manera, s’haurien perdut.
La investigació de caire local ofereix importants possibilitats: reconstrueix els aspectes més concrets i
quotidians dels efectes de la guerra
i de la repressió, recupera els testimonis oblidats de la història oral,
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fomenta la interdisciplinarietat,
analitza la informació de fonts, tant
primàries com secundàries, aporta
l’anàlisi de conjunt sobre l’època i
els debats en curs (fets polítics i socials de preguerra i de guerra, caracteritzacions d’aquests fets, tàctiques
militars, formes i agents repressius,
etc.) i s’esforça en el detallisme de
les dades tractades. Si poguéssim
comptar amb projectes a peu de terreny a cadascun dels municipis afectats, l’avenç en la investigació faria
un salt qualitatiu sense precedents.
Les experiències locals tenen un doble valor: un endogen, per ell mateix;
i l’altre general, ja que aporten un
punt de vista clau per entendre els
esdeveniments globals i ens poden
servir de patró per a comprendre la
dinàmica d’àmbits superiors. De fet,
el cas de Calera y Chozas té trets aplicables a la dinàmica que apareix a la
província de Toledo, com intentarem
de demostrar a les línies següents.
Contexte: latifundisme,
desigualtat social i lluita de classes
Calera y Chozas es troba a l’extrem
occidental de la província de Toledo,

a l’oest de Talavera de la Reina, en
un enclavament molt ben comunicat.
Tant pel volum de la seva població,
amb prop de 4.000 habitants a la dècada de 1930, com per la seva importància socioeconòmica, es tracta d’un
dels municipis més importants de la
província. La seva activitat econòmica principal és l’agricultura, sobretot
de caràcter cerealista i extensiva de
secà, de caràcter latifundista. Calera
tenia una població jove, majoritàriament jornalera agrícola (més d’un
75 %), amb una minoria de camperols
pobres, petits propietaris, artesans i
un nivell d’analfabetisme que estava
al voltant d’un 60 % de la població
adulta, amb una especial incidència
en la població femenina.
La desocupació estacional, juntament amb els baixos salaris, va alimentar el desenvolupament i l’expansió del moviment obrer per tota
la província, a iniciativa dels socialistes, clarament hegemònics entre
la classe obrera de Toledo.. A les primeries de 1916 va néixer la primera
societat obrera local, vinculada a la
UGT, amb Saturnino Jiménez Ávila,
Ignacio Fernández García i un aleshores jove Felipe Fernández Varela com

del Poble i la dissolució de l’ajuntament socialista. Arribaven mesos de
clandestinitat, i la CEDA, que agrupava la dreta local i de la qual sortirien
els futurs fundadors de la Falange,
es feia amb el poder municipal, del
qual no seria desallotjada fins a la
victòria electoral del Front Popular el
mes de febrer de 1936. A la primavera d’aquell mateix any hom va començar a aplicar la Reforma Agrària
al municipi.
L’estiu de 1936. La triada de
la revolució: comitès, milícies i
socialitzacions

Vista parcial de la fossa 3, trobada a Calera i Chozas

a principals actius. En els anys del
Trienni Bolxevic van ser protagonistes de vagues que aconseguiren grans
avanços en matèria laboral i salarial,
i construïren la primera Casa del Poble, on es fomentaria l’alfabetització
i la cultura. Patiren la repressió de les
autoritats locals, braç administratiu
de les elits terratinents, que varen
patrocinar el sindicalisme catòlic, i
s’acabaria dissolent abans de la instauració de la Dictadura de Primo de
Rivera.
L’abril de 1931, després dels comicis locals que desencadenarien la
proclamació de la Segona República,
fou escollit alcalde el socialista Felipe
Fernández Varela. L’ajuntament es
convertiria a partir d’aquell moment
en un instrument per aplicar la legislació social i laboral aprovada des del
Ministeri de Treball, dirigit per Francisco Largo Caballero. Alhora hom va
fundar la “Societat d’Obrers Agricultors de Calera “La Unión Campesina”
amb 510 afiliats, integrada dins la Federació Nacional de Treballadors de

la Terra (FNTT), el poderós sindicat
agrari de la UGT. Única organització
obrera i d’esquerres local (tot i que
amb un nucli de les Joventuts Socialistes en el seu si, presidit per Julián
García Izquierdo), la societat seria
alhora agent polític dins de l’ajuntament, mobilitzador sindical en
l’economia i comunitat d’agregació
popular en la societat. En un primer
moment (fins al període 1934-1935)
va estar presidida per Pablo González
Jiménez; en una segona fase, amb
una orientació més revolucionària, la
va presidir Esteban Jiménez Robledo,
que fou alhora tinent d’alcalde de la
localitat.
El mes de juny de 1934, la vaga general camperola, convocada per la
famosa FETT, contra el desmantellament de la legislació social i la Reforma Agrària promogut pel nou Govern
radical, va tenir un seguiment massiu
en participants i durada. La repressió
governamental tancava una fase històrica amb la detenció dels dirigents
del sindicat, la clausura de la Casa

No solament a Catalunya o Aragó, o
a les zones d’hegemonia anarcosindicalista, hi va haver una revolució com
a resposta al cop d’Estat de juliol de
1936. La construcció de noves institucions de poder i relacions de classe
com a conseqüència del cop i l’enfonsament de l’Estat republicà, també
es va produir a la Castella socialista.
A Calera es va constituir un Comitè
que va passar a ser l’organisme centralitzador del poder: va assumir els
poders institucionals, que fins aleshores havien estat regits per l’ajuntament, i el poder polític i sindical,
fins aleshores en mas de la Societat
de la FETT-UGT. El vell Estat deixava
d’existir. La Guàrdia Civil de tota la
província s’havia atrinxerat a l’Alcàsser de Toledo.
La primera decisió del Comitè,
presidit per Fernández Varela, fou
armar els militants socialistes joves,
sense fills a càrrec, i organitzar els
militants més grans per tal que es
fessin càrrec del treball de recol·lecció agrícola. Les milícies formades
van escorcollar els habitatges de les
famílies benestants, van imposar requises i multes, i empresonaren els
principals dirigents de la dreta colpista a la sagristia de l’església parroquial. Igualment, es van socialitzar
les finques agrícoles. La repressió revolucionària, a més, es va traduir en
víctimes mortals. Aquesta repressió
va tenir dues fases clarament diferenciades: en primer lloc, assassinats
i, en segon lloc, concentració d’execucions en el context de la imminent
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arribada de les forces rebels i el replegament milicià cap a Talavera. Foren 39 les morts per repressió revolucionària entre els dies 29 de juliol i 31
d’agost de 1936. Gairebé la meitat de
les víctimes eren terratinents i la immensa majoria dirigents locals de la
CEDA. La meitat havia ocupat càrrecs
institucionals de rellevància, com ara
alcaldes, regidors, jutges, etc. i incloïa el rector de la localitat.

Felipe Fernández Varela,
alcalde de Calera y Chozas

Ocupació militar i repressió
franquista de guerra
Calera fou ocupada el 2 de setembre de 1936 per forces rebels de la
tristament famosa Columna de la
Mort del tinent coronel Yagüe, formada per legionaris i regulars, protagonista de la més sagnant repressió de tota la guerra civil a Andalusia, Extremadura i Toledo. La majoria del poble i el gruix dels milicians
i militants socialistes havien fugit
cap a Talavera i, un dia després de
la caiguda d’aquesta població, cap
a Madrid. Els militars rebels imposaren a l’ajuntament una gestora
al capdavant de la qual situaren els
supervivents de la dreta local, i començà una repressió indiscriminada
les primeres víctimes de la qual tin-
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drien unes clares característiques:
familiars dels socialistes que havien
fugit i jornalers atrapats. A partir
de la mateixa nit del 3 de setembre
de 1936 començaren els “passeigs”
a la matinada fins a les rodalies del
cementiri municipal camí de la carretera de l’estació: 54 persones van
ser assassinades en aquest indret en
els mesos de setembre i octubre de
1936; la majoria dels crims es van
dur a terme entre els dies 3 i 8 d’octubre d’aquell any. Són 49 homes i
5 dones (dues d’elles embarassades), d’antre 13 i 71 anys i de classe
obrera.
Les execucions extrajudicials es
feren sota el control de las tropes
legionàries i regulars de l’exèrcit
rebel que quedaren de guarnició a la
localitat, a las quals se subordinaren
els escassos falangistes i membres
de la dreta local i la Guàrdia Civil,
que retornà ben aviat a la localitat.
A Calera s’establí una comandància
militar, integrada en la 107a Divisió
de l’exèrcit franquista, en la qual
residí en última instància el màxim
poder durant la guerra. La guarnició
local pertanyia al Batalló de Caçadors del Serrallo n 8. Tan bon punt
es consolidà la pertinença del municipi al territori rebel, s’instal·là
a les rodalies del límit amb la zona
republicana (que quedà fixat en el
riu Tajo) durant la resta de la guerra. Això farà que es vegi afectat per
alguns bombardeigs i temptatives
d’ofensiva a les seves rodalies i,
sobretot, per l’activitat guerrillera
que desplegaren els republicans a la
comarca (un fenomen gairebé inèdit
durant la guerra a la resta del país).
La repressió de la Dictadura
a la Postguerra
En acabar la guerra, el règim franquista va engegar una extensa maquinària judicial i repressiva, basada
en el que anomenaren com “Llei de
Responsabilitats polítiques”, promulgada el 13 de febrer de 1939, i
en l’aplicació del Codi de Justícia
Militar, mitjançant la qual hom jutjava com a “rebels” tots els qui havien defensat la República i s’havien

oposat al cop militar.
L’1 d’abril de 1939 acaba la guerra i el centenar llarg de gent de Calera que havia combatut a les files
de les milícies i de l’exèrcit popular, així com les desenes de persones refugiades, comencen a retornar
dies després al municipi, després de
l’ordre general donada per la Dictadura, de manera voluntària atès que
no tenien on anar, o després d’haver
estat detinguts en els fronts quan
buscaven un exili infructuós pel port
d’Alacant. Pràcticament tots els republicans que retornaren a partir
d’abril de 1939 van seguir un itinerari semblant: detenció immediata,
interrogatori, tortures i signatura de
declaracions inculpatòries a la caserna de la Guàrdia Civil. Aquestes
declaracions -genèriques i indiscriminades- posteriorment eren reforçades amb denúncies ad hoc presentades pels familiars dels represaliats
de dretes i avalades per «tres persones de provada adhesió al Gloriós
Movimiento Nacional, moralitat i independència» (sic).
La immensa majoria dels presos
republicans van ser engarjolats a la
presó del partit judicial de Talavera
de la Reina (coneguda com «presó de
la Seda») a partir de l’1 de setembre
de 1939. Les autoritats franquistes
locals, els comandants locals en cap
de la caserna de la Guàrdia Civil, els
caps locals de FET i de les JONS i, en
alguns casos el jutge municipal i fins
i tot el rector serien els autors materials de les llistes de fugitius que calia detenir i farien gestions per a la
seva captura. Igualment, serien els
encarregats de redactar els informes
“politicosocials” sobre las víctimes
que, posteriorment, processades
sota l’acusació de «rebel·lió militar», servien a l’instructor per reunir
les «proves», juntament a les declaracions i las denúncies, que acostumaven a acabar en una condemna a
mort per part del Consell de Guerra.
No tots els presos republicans van
ser portats a la presó de Talavera.
El 2 de setembre s’esqueia el tercer
aniversari de la presa de Calera per
part de les tropes rebels. A la sortida
d’una missa, alguns dels detinguts,

entre ells Felipe Fernández Varela, van ser trets de la presó local,
i sotmesos a un trajecte farcit de
tortures fins al cementiri municipal,
on serien assassinats. Prèviament,
Estanislao Muñoz Varela, assenyalat
com a dirigent socialista, havia estat
assassinat en els calabossos després
d’enfrontar-se als seus captors. La
resta de presoners patirien generalment un judici, sense garanties, per
un Consell de Guerra, una condemna
a mort i un afusellament o una commutació de la pena per la de 30 anys
de presó. Molts presoners que van sobreviure als afusellaments acabaran
patint treballs forçats com esclaus;
alguns ja sabien el que era passar per
un camp de concentració. Aquestes
condemnes es basaven en l’aplicació
dels articles 173, 238 i 240 del Codi
de Justícia Militar, per als qui es considerava “provada” la seva “adhesió
a la rebel·lió militar”, o, en alguns
casos, el seu “auxili a la rebel·lió”;
igualment es tenien en compte els
“eximents” o “agreujants” per a dictar la sentència.
En total, la repressió franquista va
afectar directament, pel cap baix,
328 persones naturals i/o veïnes de
Calera y Chozas; és a dir, un 8% de la
població. Indirectament, la repressió
va afectar la majoria de la població.
Per fer-nos una idea de la dimensió

repressiva, el 8% de la població de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
són 256.000 persones. D’aquestes
víctimes, 128 ho van ser de caràcter
mortal; 59 van ser víctimes d’assassinats extrajudicials, 61 foren afusellades després de ser sotmeses a consells de guerra sumaríssims i 8 varen
morir a causa de les condicions en
què es trobaven a la presó o als camps
de concentració. Temporalment, les
víctimes mortals es concentren entre
els anys 1936 i 1940, i n’hi ha fins a
l’any 1944. La relació entre víctimes
mortals de repressió revolucionària
o republicana i repressió franquista
en el cas de Calera és d’1 a 3. Per
altra banda, més de 100 persones
van ser empresonades (la majoria de
les quals no sortiran de presó fins els
anys 1946-1947, quan el sistema penitenciari franquista es vegi abocat a
la reforma a causa del fet que vorejava el col·lapse administratiu), 67
multades, 31 varen patir detencions
momentànies o processos judicials i
una va ser afectada per un procés de
depuració laboral. Gairebé totes les
víctimes mortals van morir als termes municipals de Calera (53) i Talavera (54), mentre 9 varen morir: una
a Madrid, 2 a Ocaña, i una a Alcalá de
Henares, Ávila, València i Barcelona,
dos habitants de Calera varen morir
mentre estaven reclosos en camps de

concentració a l’estranger.
Es tractava generalment de persones joves o de mitjana edat: 31 tenien entre 20 i 29 anys, 34 entre 30
i 39 anys. La immensa majoria eren
membres de la UGT; a banda dels
centenars d’afiliats d’aquest sindicat que van patir repressió, aquesta
va ser letal per als dirigents. Dels
13 membres de la Junta Directiva de la Societat obrera, 5 van ser
víctimes mortals, 7 van patir presó
i només una va aconseguir d’exiliar-se a França. Dels 15 membres del
Comitè revolucionari, 7 varen ser
assassinats i 5 empresonats –quatre
d’aquests últims prèviament havien
estat condemnats a mort-, dels tres
restants sabem que un va aconseguir exiliar-se, un altre es va suïcidar
abans de ser capturat per les tropes
franquistes i de l’últim, no en tenim
informació. De l’última corporació
municipal republicana, formada per
9 regidors, varen ser assassinats l’alcalde, el tinent d’alcalde i un regidor. Uns altres 4 regidors foren empresonats. El perfil sociolaboral dels
represaliats pel franquisme a Calera
és també significatiu: un 71,6% eren
jornalers, un 10,4% mestresses de
casa, un 4,2% eren camperols pobres
i un 13,8% exercien d’altres professions (barbers, serrallers, sabaters,
comerciants, ferroviaris, etc.).
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L

a província de Conca se sol presentar, a priori, com una província conservadora; tanmateix, el
cop d’estat de 1936 no hi triomfa,
amb l’única excepció de diversos
municipis de l’Alcarria, a l’entorn
de la Peraleja, que es mantindran
sollevats fins a mitjan agost. Certament la manca d’estudis sobre la
història social de la nostra província
ens impedeix una aproximació clara
a l’evolució del moviment obrer, i,
per tant, a la connexió causa efecte
entre lluites socials i repressió feixista, que sembla que és el que va
succeir en realitat. En els gairebé 13
anys que fa que treballa l’Associació
per a la Recuperació de la Memòria
Històrica de Conca, hem comprovat
que no hi ha una correspondència
necessària entre repressió republicana i repressió feixista; és a dir,
s’assassina en municipis on la repressió republicana no fou gaire gran
o bé simplement no va existir, i tot
i així es tortura, roba i estigmatitza
la població desafecta arreu, la qual
cosa genera als anys quaranta un
moviment migratori important, fruit
de la irracional repressió feixista.
D’aquesta manera, aquesta idea tan
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estesa en la memòria col·lectiva que
connecta el que van fer uns com a
conseqüència del que havien fet els
altres és simplement fal·laç.
Malgrat haver buidat els llibres de
defunció dels registres civils dels
caps de partida judicial existents el
1936, les dades que s’ofereixen són
parcials pel que fa a la quantificació
de víctimes, bé perquè els apunts de
llibres de defunció adulteren la realitat, bé perquè les dades que tenim
sobre els republicans de Conca morts
a les presons d’altres zones d’Espanya en, per exemple, batallons disciplinaris o colònies penitenciàries de
treballadors són molt escasses.
Pel que fa a la documentació les
dades són també parcials; tenim la
presó d’Uclés1 molt ben documentada i cobrint els partides de Huete,
1

Tarancón, San Clemente i Belmonte.
S’ha documentat també la repressió
de l’any 1939 en els dos primers i
parcialment en el tercer. En els casos de Motilla del Palancar, Belmonte, Cañete, Priego i Conca capital
la documentació estudiada és molt
fragmentària.
1939
El 28 de març de 1939 les tropes
de l’exèrcit d’ocupació entren a la
província de Conca, des del front de
Toledo per una part a Tarancón, l’Alcarria i la Manxa i des del de Terol
i Llevant per altra cap a Conca i la
serra. El dia 29 ja estava ocupada
tota la província. Amb les tropes entren els consells de guerra militars,
dependents de l’auditoria de Guerra

Això és a causa de l’evolució del treball d’ARMHCONCA. Entre 2005 i 2007 vam
exhumar les fosses de la presó d’Uclés; per això l’esforç documental va girar
a l’entorn d’aquesta circumstància. Igualment, els centenars de famíliars de
víctimes que han aportat dades, els presoners als quals hem pogut entrevistar
estan, majoritàriament, relacionats amb la presó d’Uclés. Només a partir de
2012 vam començar a documentar més específicament les partides de Tarancon
i Huete, incloent els assassinats de l’any 1939 al cap de partida, presons de
Conca i Ocaña; en los últims mesos hem iniciat un procés idèntic amb el de San
Clemente.

d’Aranjuez, fins a les acaballes de
1942, any en el qual s’assentaran a la
capital i als caps de partida judicial.
Havia arribat la victòria. La repressió es mou des del primer moment
en dos àmbits: judicial, exercida
pels consells de guerra, incloent el
SIPM i l’extrajudicial, l’exercida per
la Falange i els elements més reaccionaris, dins de les classes benestants
de les poblacions, amb el suport de
la guàrdia civil. De facto, tots dos
àmbits estan intrínsecament relacionats, però a les fonts documentals
s’omet o es falseja sistemàticament
la repressió extrajudicial, ja sigui
que es dugui a terme en els centres
de detenció controlats per l’exèrcit2
o fora d’ells3.
Hom estableix immediatament
camps de concentració a Huete, Tarancón i Conca, on desenes de milers
de persones -evacuats, funcionaris,
membres de l’exèrcit i diverses forces de seguretat republicana- són detingudes per a la seva identificació,
classificació i trasllat als seus llocs
d’origen per tal que siguin “jutjades”. Aquest camps, autèntics centres de pelegrinatge de la Falange de
tants punts d’Espanya per identificar
detinguts, romandran oberts fins al
mes d’agost de 1939.
Paral·lelament hi haurà detencions massives, que en alguns casos
arriben a suposar gairebé el 6,5%
de la població4. No en va la major
part dels veïns es mantenen en els
pobles i la capital, ja que hom pensava que qui no tingués delictes de
sang no havia de tenir por de res;
una ratera preparada pels franquistes per poder fer una neteja a fons,
i així va ser. El “modus operandi” és
sempre el mateix: la Falange o la
guàrdia civil detenen en els pobles;
en la majoria dels casos es tortura
i es trasllada a la presó de la partida judicial5. Des del primer moment
es generalitza i s’institucionalitza la
tortura; hom acut a pràctiques que
són homogènies a tota la província:
la cadira elèctrica o els vits de bou
fets amb pneumàtics tallats a tires
en són un bon exemple. També des
del primer moment els presoners són
mantinguts per les seves famílies, és

a dir, mengen el que els porta la seva
gent, atès el poc i dolent que se’ls
dóna de menjar. A inicis dels quaranta comença un procés d’afebliment
que tindrà terribles conseqüències;
afebliment que patiran més els presos les famílies dels quals siguin més
pobres o visquin més lluny.
A la capital, a més de la presó provincial hom habilita el seminari com
a presó; als caps de partida judicial,
a més de la presó de partida judicial,
s’habiliten edificis6 per poder contenir el gran nombre de detinguts: a
Tarancón, la Casa Capacha y la Casa
Parada; a San Clemente, el pòsit i el
convent; a Belmonte, el castell; a
Priego, l’església i a Huete, el convent de la Merced.
La Justícia de Franco comença
a funcionar; molts dels consells de
guerra d’aquest període són col·lectius i tenen un gran nombre d’acusats. Comencen els afusellaments a
la capital i a Tarancón, Huete i San
Clemente. Amb tot, moren presos a
tots els caps de partida, a excepció
de Motilla del Palancar7. Igualment
comencen les escenificacions per infondre el terror als vençuts; com a
exemple, les llargs files de presoners
portats a peu al consell de guerra a
Tarancón, lligats de mans i peus en
files de dos, amb gran assistència de
2
3

4

5
6
7
8

públic que els escridassa i els llança
objectes.
Gener 1940 gener 1943
El mes de gener de 1940 s’habilita
com a presó el monestir d’Uclés i es
tanquen la resta de presons habilitades en els caps de partida judicial; els presos que eren a a Motilla,
Belmonte, San Clemente, Tarancón
i Huete són traslladats a Uclés. Un
nodrit grup de presos de les partides
de Cañete i Priego són traslladats de
Conca a Uclés. La distància a què es
trobaran de les seves famílies tindrà, per a molts d’ells, fatals conseqüències.
Aquests són els anys de la matança, els anys de la corrupció i el robatori generalitzats.
Matança ja que el 78,93% de les
morts per repressió que hem documentat passen en aquest període,
enfront del 13,10% de l’any 1939 i
el 6’55% de 1943 en endavant8. Per
descomptat continuen els afusellaments. Igualment continua havent-hi
les visites dels falangistes a les presons, i els cossos ja no aguanten.
Les presons del primer franquisme
estaven pensades per a la no supervivència dels presos; el 47% dels
morts a la presó d’Uclés no ho són

Francisco Vindel Carrillo, primer exhumat de les fosses d’Uclés, va morir després
de rebre la visita i enèsima pallissa de la Falange d’Horcajo de Santiago a la
presó d’Uclés l’agost de 1941; causa de la mort: miocarditis aguda.
Valeriano Serrano García mor en el centre d’informació de Falange a Conca
l’abril de 1939; causa de la mort: suïcidi per penjament. Gervasio Martínez mor
a casa seva d’El Provencio; s’havien excedit amb la cadira elèctrica; causa de la
mort: insuficiència cardiorrespiratòria.
Barajas de Melo: 100 detinguts, 4% de la població; Uclés:78 detinguts, 5,7%;
Vellisca :65 detinguts, 6,41%. És curiós de constatar que a Vellisca, on no hi va
haver repressió el 1936, només destrucció d’objectes sacres, el percentatge
de detinguts fou molt més alt que en els dos exemples anteriors on sí hi hagué
repressió l’estiu de 36.
Landete és l’únic cas que coneixem on els presos van ser enviats a la capital
sense passar per la presó de la partida judicial.
No disposem de dades de Cañete ni de Motilla del Palancar.
No hem pogut documentar cap de les morts que apareixen en el registre civil a
partir d’abril de 1939 com a morts relacionades amb la repressió.
Desconeixem quants casos hi pot haver com el de Serapio Navarro Cuesta, veí
de Casasimarro, enviat a l’hospital de Tarancón -on mor el 18 de març de 1943-,
al tancament de la presó d’Uclés el mes de gener de 1943. Òbviament Serapio
és un mort de la presó d’Uclés, però no l’hem localitzat quan hem fet el repàs
del registre civil de Tarancón. Per altra banda, les nostres dades d’afusellats a
Madrid o morts a les presons de Madrid o de tot Espanya són parcials.
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per afusellament9. Les malalties
eren abundants en aquestes presons,
atapeïdes de presos amuntegats sense cap mena d’assistència mèdica. A
la presó d’Uclés els metges no entraven a les sales; delegaven en els
metges auxiliars, presoners també,
els quals, sense disposar de mitjans,
intentaven de salvar els seus companys; de fet, són aquests metges
auxiliars els qui signen els informes
de defunció. I la fam; aquests són
els anys en què moren més presos
d’inanició; les famílies més pobres i
els presoners les famílies dels quals
eren de partides judicials que es
trobaven a gran distància no podien
donar un suport continuat a la dieta
dels seus. Aquí els militants d’organitzacions del front popular que mai
no haguessin rebut condemnes llargues, rebien el seu càstig. De fet, el
90 % d’aquests casos que hem documentat tenien condemnes per auxili
a la rebel·lió de sis anys i un dia o
12 anys i un dia; això significava que
no se’ls havia pogut, ni remotament,
vincular a crims que havien passat el
1936.10
La corrupció es generalitza; és aclaridor veure les comandes de menjar
per a les presons i comparar-les amb
el que menjaven els presos. Són els
anys en què les famílies es desfan del
que tenen per salvar els seus. Tant a
San Clemente com a Tribaldos i Caracenilla hem documentat pagaments
de 5000 pessetes a advocats per tal
d’obtenir, sense èxit en molts casos,
la commutació de la pena de mort.
Per fer aquests pagaments les famílies, sense diners a causa de l’anul·
lació de tota la moneda anterior al
cop d’estat, venien el que tenien. I
hi havia ciutadans d’ordre més que
disposats a comprar-ho. Arreu es
varen vendre cases i terres a preu
de saldo. És una mostra de robatori
sense necessitat de vestir-se de nova
legalitat sota la capa de la Llei de
responsabilitat polítiques.
1943-1951
A mitjan 1942 el nombre de presos
va començar a decréixer, bé perquè
molts d’ells ja havien estat elimi-
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nats, bé perquè s’inicien els trasllats
a batallons disciplinaris de treballadors o perquè s’inicia el programa
de reducció de penes per treball;
d’aquesta manera, molts presos de
Conca són escampats per tota la geografia nacional
El mes de gener de 1943 es tanquen les presons habilitades de la
província, Uclés i el seminari de Conca; bona part dels presos d’aquests
centres són traslladats a Ocaña i Madrid i els establiments penitenciaris

tornen, quatre anys després de la
guerra, a la situació prèvia a abril de
1939, és a dir, la presó provincial i
les presons de la partida municipal11.
El tribunal militar de Conca passa a
dependre de Madrid.
A partir de 1945 i fins als inicis dels
anys 50, a causa de l’aparició de la
guerrilla antifranquista11, sobretot
a la serra, però també a part de la
Manxa de Conca, la repressió s’aguditza i assoleix uns nivells de brutalitat semblants als de 1939.

La geografia de la repressió

Les xifres del mapa mostren el veïnatge de les víctimes, no pas l’indret
on són assassinades. La Manxa, amb
un 61,45 % de les morts, és el punt
central. No solament pel fet de tenir

9

una més gran població sinó també,
probablement, per la més gran presència de conflictes socials durant el
primer terç del segle XX; tinguem en
compte que inclou les partides mu-

En el cas de Conca Capital el percentatge de morts violentes a les presons, en
acabar el nostre treball en el registre civil l’any 2010, se situava una mica per
damunt del 12 %. Només el contacte amb algunes famílies, com ara la del cosí
germà de Dionisio Ridruejo, el comunista Emilio Ruiz Ridruejo, cap de la sanitat
republicana a Conca, ens va fer adonar que hi havia apunts de morts a les presons que es van fer a l‘hospital de San Pablo. Fins al passat mes de desembre no
hem aconseguit d’entrar als arxius de la presó de Conca per poder comprovar un
llistat de més de 400 apunts sospitosos del registre civil
10 Andrés Alba, regidor, membre de l’executiva d’UGT i president de la col·lectivitat de Santo Domingo de Moya, n’és un bon exemple amb la seva família a
173 quilòmetres d’Uclés. Ens explicaven com caminaven fins a Carboneras de
Guadazaón per agafar el tren; com era de dur de fer-ho a l’hivern i el poc que
hi podien anar.
11 Durant l’estiu i la tardor de 1936, moment en què hi ha la repressió republicana,
no s’habilitaren edificis públics com a presons.

nicipals de Tarancón i San Clemente,
on la repressió l’any 1939 va ser de
les més brutals. En el cas de l’Alcarria, 19,97%, destaca la repressió en
els pobles que es troben en la línia
del ferrocarril Aranjuez-Conca des
de les acaballes del segle XIX, així
com també els del sud de la comarca, propers als pobles de la línia ferroviària del Tajuña a Guadalajara.
En el cas de la capital i la serra,
amb un 18,57%, són xifres que en
breu es veuran modificades a l’alça,
com indicàvem a la nota 10.
A la província de Conca, la repressió franquista hi mata gairebé un
60% dels habitants dels pobles de la
província, 171 dels 291 existents el
1939. És sempre una repressió lligada a les elits locals i als seus sequaços12; no hi ha tropes forasteres que
hi participin de manera generalitzada i persistent, com va passar l’estiu
del 1936 amb la presència de milicians de Madrid, Barcelona o València.
Aquesta és una altra gran diferència
que fa que no es puguin comparar de
manera alegre i sense opinió, com
fan molts, una i altra repressió.
Les víctimes
La repressió s’acarnissa en els
membres de la Unió General de Treballadors, la majoria dels quals pertanyen a la Federació Espanyola de
Treballadors de la Terra, el sindicat
amb una més gran presència en una
província majoritàriament agrícola com la nostra. Bona part de les
víctimes de la CNT són també treballadors del camp, de Huete i Tarancón13. Si observem el gràfic per professions veiem com les professions
relacionades amb l’activitat agrícola
assoleixen el 65% del total; gran part
dels militants comunistes són igualment jornalers. Sembla que les elits
agràries es van esforçar àrduament
a desarticular físicament les organitzacions obreres; una àmplia neteja,
més enllà dels llocs de direcció a les
executives dels sindicats del camp.
Els afiliats a IR [Izquierda Republicana] són persones que exerceixen
professions liberals, agents comercials, artesans i mestres. També els

mestres eren afiliats al PCE; en definitiva, aquells que posaven en risc
aquesta endogàmia tan beneficiosa
que caracteritzava el poder, acostumat a controlar entre unes poques
famílies la producció i comercialització, la judicatura, les institucions,
la policia... Els manobres i obrers
mostren majoritàriament afiliació
a la Unió General de Treballadors,
però amb una presència significativa
de la CNT.

El nombre considerable de conductors va directament associat al fet
que se’ls acusava sistemàticament
de participar en assassinats en haver conduït els cotxes o camions que
transportaven els detinguts l’estiu
del 36.
La fal·làcia: el cas de “El Provencio”
Como apuntàvem anteriorment no
es pot afirmar que hi hagi una cor-

12 Els mateixos que, tan bon punt es va aprovar el sufragi universal, van comprar
vots de manera generalitzada a la província, “Ande, ande, ande, estas elecciones no las ganaréis ni aunque deis colchones”. es cantava a Tarancon el febrer
de 1936. Els mateixos que amenaçaven, apallissaven i disparaven a sindicalistes
i a membres de partits d’esquerres els anys trenta
13 Aquestes dades variaran, sens dubte, quan s’avanci la documentació de les víctimes de Conca capital, on la CNT tenia una forta implantació d’ençà del començament del segle XX.
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relació entre repressió franquista i
repressió republicana; són molts els
casos14 en què repressió de postguerra no es correspon amb fets semblants de l’any 1936.
El caso de “El Provencio” és paradigmàtic. En una localització molt
complicada, contigua a Villarrobledo, que es va mantenir en rebel·lia
contra el govern fins ben entrat el
mes d’agost de 1936, no hi va haver
cap assassinat. Els conspiradors15
van ser portats a la presó provincial, igualment que el capellà enviat
a Conca vestit de paisà i el principal propietari de l’indret del poble.
Tots van sobreviure als avatars de la
guerra.
L’any 1939, 105 persones, el 2,97%
de la població, són detingudes. Gervasio Martínez, no va sobreviure a les
tortures a què fou sotmès a la presó
habilitada del Pòsit de San Clemente
i va morir a casa seva l’endemà d’haver estat posat en llibertat. Uns altres tres moriren a les presons franquistes: Alfonso Lezcano Gascón, secretari de l’ajuntament present en
els conflictes polítics en el poble des
dels anys 20; José Agreda del Peso,
regidor d’Izquierda Republicana i
Justo Solera López, jornaler militant
de la UGT. Jesús López Alarcón y Manuel Trilla morts a casa seva l’any
1939, al cap de poc de tornar dels
camps de concentració franquistes.
Joaquín Alarcón Bonilla, germà de

Jesús, mort al camp de concentració
nazi de Mauthausen el 1943.
El mes de març de 1946, dos guerrillers de la V Agrupació són detinguts i un d’ells aconsegueix escapar;
72 persones, el 2,47% de la població,
són empresonades. Persones que no
foren condemnades l’any 1939, ho
són ara, com és el cas de Manuel Ángulo “El Minayero”, cofundador de la
UGT i alcalde del poble entre 1937 i
el final de la guerra, o com Francisco Sahuquillo, tercer propietari del
poble i cofundador del PSOE l’any
1931.
Òbviament, l’analogia amb el que
va passar el 1936 no apareix enlloc;
per mirar de trobar-hi una connexió
hem d’observar la vaga de la primavera de 1919 i els fets posteriors. El
que paguen aquestes persones és el
seu compromís social, el seu desafiament a l’statu quo. Statu quo que
cau amb tot el seu pes i la seva atàvica violència sobre ells per tal que
tot continuï com havia estat sempre.
Dones i infants
Per acabar, parlem de dones i infants. En el nostre treball en els registres civils hem observat un enorme augment de la mortalitat d’infants entre 1941 i 1949, sens dubte
resultat de l’aplicació de la fam com
a arma de disciplina social; tristament no podem incloure aquests in-

fants en cap escrit; l’esforç de comprovació seria ingent. Igualment, els
suïcidis de dones, gairebé anecdòtics
per poc freqüents els anys anteriors i
posteriors a aquest període, salten a
la vista els anys quaranta.
Gràcies a Déu que en aquest país
no va passar res i per això aquestes
coses no interessen ningú. Com podran observar després d’haver llegit
aquesta aproximació a la repressió
franquista, les xifres i els fets són
dramàtics, escandalosos i perllongats en el temps. L’adulteració dels
fets, la negació de la seva importància, tant per la seva quantificació com per la seva naturalesa és
quelcom que tenen en comú el franquisme i la democràcia. Deu ser per
alguna cosa.
El cert és que la repressió va molt
més enllà dels assassinats, detencions, desterraments... Acabem esmentant Pilar Oliva, filla de l’ugetista Buenaventura, afusellat a Uclés
el 1940, de Barajas de Melo: “ Para
1957 nos dejaron en paz, se ve que
supimos humillarnos bien” ( Ens van
deixar en pau l’any 1957; es veu que
ens vam saber humiliar d’allò més
bé)”.
________
A la meva mare, que va viure el
terror a les seves carns i va morir a
les acaballes de desembre passat,
aterrida perquè el seu fill es dedicava a això...

14 Pozorrubio de Santiago, Albadalejo del Cuende o Santo Domingo de Moya són
alguns dels casos que hem estudiat en profunditat
15 És significatiu que els cinc individus detinguts haguessin militat a Unió Patròtica, fundessin Alianza para la República l’any 1931 i, posteriorment, la Falange.
També és significatiu que participessin activament en la repressió, visitant les
presons de San Clemente l’any 1939 i en les detencions de 1946.
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GUADALAJARA, LES CASERNES ES REVOLTEN
Oscar de Marcos Cortijo
Membre del “Foro por la Memoria”
Investigador
Guadalajara era una província netament tradicionalista, havia estat feu del
Comte de Romanones, però amb escassa presència falangista. L’estiu del 1936
tenia unes casernes militars clarament dividides pel que fa a la seva lleialtat a
la jove República. Era vital per a Emilio Mola que la província se sollevés, per
tal de facilitar que les columnes de Navarra i Saragossa arribessin a la capital de
la República. La realitat a Guadalajara i la seva província va ser tota una altra.

L

a Guadalajara del primer terç de
segle era una província dominada
per les polítiques clientelars d’Álvaro
Figueroa i Torres Mendieta, comte de
Romanones, tot i que, durant els últims anys, els obrers de la província
havien començat a organitzar-se i a
reclamar millores en les seves condicions laborals. Hi va haver algunes
vagues i conflictes en indústries resineres i a les salines, alguns ajuntaments havien començat a fer confiscacions de terres i a reclamar treball
per als seus veïns. A més, a la capital,
les importants indústries de “La Hispano” i “La Pizarrita” havien dut a
terme diverses aturades i mobilitzacions. En veure perillar l’estatus social
establert, alguns terratinents van començar a sentir-se amenaçats i a respondre, en alguns casos, de manera
violenta.
El triomf del Front Popular a les
eleccions de febrer de 1936 va afavorir la descomposició dels partits tradicionalistes, amb la qual cosa es va
propiciar la radicalització dels conservadors més joves i la formació de les
primeres “Falanges” de la província
que, tot i que eren poc nombroses,
van resultar ser molt conflictives; es
van unir a joves d’Acció Popular al servei de la patronal, per tal d’afavorir el
conflicte entre patrons i obrers amb la
finalitat de provocar una intervenció
militar.

Res no va poder justificar el cop militar de juliol de 1936. Guadalajara
fou una província on hi va haver una
total absència d’incidents de caràcter
anticlerical o revolucionari, i els que
hi va haver tenien la marca d’accions
violentes d’elements incontrolats de
les dretes. El 14 de abril de 1936 un
grup d’ultradretans va assaltar l’ajuntament de Brihuega i es va enfrontar
als veïns del poble. Prèviament hi
havia hagut enfrontaments a municipis com ara Auñón, Mantiel o Imón.
El mateix 14 de abril, a la capital de
l’Alcarria, durant la desfilada militar
de celebració de l’aniversari de la
proclamació de la II República, hi va
haver crits feixistes i un atac al bar La
Tropical.1 A més, durant la primavera
del 36 foren assassinats a la província
dos carters rurals sindicalistes, Víctor
Benáldez i Francisco Gonzalo, aquest
últim president de la Casa del Poble
de Sigüenza.2 El governador civil de
1

2

3
4

Guadalajara, Miguel Benavides, que
era coneixedor de les ànsies subversives d’alguns militars, comunicà al
ministeri de Governació la conveniència de traslladar o detenir diversos
militars acantonats a Guadalajara
atesa la seva marcada desafecció a la
República.3
Els plans dels militars insurrectes situaven Guadalajara com a peça clau
en els esdeveniments de la revolta
militar. Mola establia que vint-i-quatre hores després d’iniciat el cop,
les columnes que arribarien del nord
haurien de concentrar-se a la capital
de l’Alcarria per caure sobre Madrid.
Considerava també que si fos possible
el transport per ferrocarril, un fort
destacament hauria d’arribar als voltants de Guadalajara al més aviat possible amb la finalitat d’establir-hi una
“extrema avantguarda”.4
El 2 de juliol arribà a la presó militar de Guadalajara l’extinent coronel

Setmanari Abril, 18 d’abril de 1936. El bar “La Tropical” era el centre de reunió
de les personalitats mes “progressistes” de la ciutat, mentre que els reaccionaris
es reunien a “El Casino”. Durant aquests fets fou processat l’industrial Eduardo
López.
Paramio, C., García Bilbao, X. i García Bilbao, P. “La represión franquista en Guadalajara”, ed. Silente, pàg. 23. Víctor Benáldez va ser assassinat a Moratilla de
Henares l’11 de març de 1936 mentre que Francisco Gonzalo va ser assassinat a
Sigüenza el 13 de juliol del mateix any.
AHN FC-Causa General. Leg. 1519 Exp. 1. Peça annexa sobre els processos republicans incoats arran del cop militar de juliol de 1936
Cierva, R. de la. Historia de la Guerra Civil Española , Volum I, pàg. 264
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Guàrdies civils lleials, es diferencien dels que no ho són col·locant-se un llaç vermell al braç.

Anselmo Loscertales, condemnat per
la seva actuació durant els actes de
celebració de l’aniversari de la proclamació de la II República Espanyola
a Saragossa. L’endemà, diversos militars de Guadalajara, membres de la
Comandància Militar, de l’Escola de
Pilots i Observadors de Vol, del Regiment d’Aeroestació, del Col·legi d’Orfes, de la Mestrança i Parc d’Enginyers
i de la Clínica Militar, visitaren Loscertales i altres militars reclosos per traïció a la presó militar de Guadalajara
i acordaren de crear una Junta Militar
presidida pel comandant d’enginyers,
Rafael Ortiz de Zarate, i completada
pels capitans José Mª Robles, Luis Javaloyes, Luis Casillas i el tinent José
Burgos.5
Durant aquests primers dies de juliol, també va visitar Guadalajara el
general Emilio Mola. Amb el pretext
de visitar uns familiars es va reunir
amb els membres de la Junta Militar
per tal de donar-los les últimes consignes.6 La decisió estava presa, el dubte
era conèixer el nivell de lleialtat de
la tropa, una qüestió que no quedava
tan clara.
El governador civil de Guadalajara,
Miguel Benavides, plenament informat
dels plans militars gràcies a confidents
lleials dins de la tropa militar, ordenà
el 17 de juliol al comissari de vigilància
i al tinent coronel de la Guàrdia Civil
del destacament de Guadalajara, Ricardo Ferrari, que extremessin la pro-
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tecció d’indrets públics i que fessin un
seguiment sobre significats personatges de filiació feixista.7 A més, acordaren de concentrar la guàrdia civil a la
capital, amb la qual cosa s’abandonaven les casernes del medi rural8. A la
tarda d’aquell mateix dia 17 arribaren
a Guadalajara notícies confuses que
algunes guarnicions militars s’havien
revoltat a Àfrica. Els obrers de la capital es reuniren a la Casa del Poble
i acordaren declarar vaga general tan
bon punt s’observés el més petit brot
de revolta a l’exèrcit.
El dia 18 de Juliol continuaren arri5
6
7
8
9
10

bant a la presó de l’Alcarria militars
arrestats en altres províncies a causa
de les seves actuacions conspiratives
i antirepublicanes. Entre ells hi havia
el contraalmirall de l’Armada Ramon
Fontela Maristany9, el general González de Lara10 i el general Emilio Barrera11.
La nit del 19 de Juliol sortí de Pamplona una columna motoritzada comandada per Francisco García-Escámez la qual es componia de mig batalló “Muntanya Sicília” i un altre mig
del “Regiment Amèrica” juntament
amb dues companyies de requetès i un
centenar de voluntaris falangistes12.
En arribar a Logronyo es trobaren amb
una considerable resistència per part
de la població civil, la qual cosa féu
que s’endarrerís considerablement la
marxa de la columna. El mateix dia els
destacaments militars de Guadalajara
mostraren davant del governador Benavides la seva lleialtat a la república;
però a esquenes del governador, el coronel d’Aeroestació, Francisco Delgado, envià sense èxit una avançada formada pels capitans Palacios i Arroyo,
destinada a contactar amb la columna
de García-Escámez. Els capitans es
van internar a la província de Sòria i
van ser detinguts a la població d’Almazán i alliberats al cap d’unes hores
pel governador de Sòria, Benito Artigas Arpón. Sortí una altra expedició,

Arrarás Iribarren, J. Historia de la Cruzada Española. Vol V Tom XIX, pàg. 40
Cobos, E. Historia del movimiento en Guadalajara, pàg 3. Memòries no publicades.
AHN FC-Causa General. Leg. 1519. Exp 1
Op. Cit. Arrarás, pàg. 42
Fontela havia estat arrestat a Madrid
González de Lara va ser arrestat a Burgos per ordre del director general de Seguretat, José Antonio Mallol. Era partidari de la revolta contra el govern de la
República i estava implicat en la conspiració. Uns mesos abans, el mes d’abril,
s’havien constituït a Burgos dues juntes clandestines: una de civil, dirigida pel
general Fidel Dávila Arrondo, i una altra de militar, dirigida pel general González
de Lara, el qual seria la veritable ànima de la conspiració insurrecta a Burgos.
11 El 31 de març de 1934 va viatjar a Roma en representació de la Unió Militar Espanyola, juntament amb Antonio Goicoechea de Renovació Espanyola i Antonio
Lizarza i Rafael de Olazábal dels carlins, per tal d’entrevistar-se amb el primer
ministre d’Itàlia, Benito Mussolini, i el mariscal Italo Balbo amb la intenció d’aconseguir ajuda en armes (20.000 fusells, 20.000 granades de mà i 200 metralladores)
i diners per tal d’enderrocar la República Espanyola. El 13 de juliol va ser detingut
a Barcelona i va ser portat a la presó de Guadalajara, des d’on va poder fugir i
refugiar-se a l’ambaixada de la República Francesa, tot fent valer la seva condició
de cavaller de la Legió d’Honor, i va dirigir-se a Burgos, on va ser nomenat president del Tribunal Superior de Justícia Militar en els territoris rebels fins al mes de
gener de 1939, quan va passar a la reserva.
12 VV.AA. Historia general de España y América. Volum 17, pàg. 326.

dirigida pel capità Robles, a la qual
s’uniren elements obrers, que es malfiaven d’aquests moviments. Tampoc
no aconseguiren de contactar amb la
“columna fantasma”, però sí que portaren notícies de certs fets ocorreguts
a Budía.
Al poble de Budía, situat a uns 45km
de la capital, un grup de joves falangistes va assaltar el dia 19 de juliol la caserna de la guàrdia civil13 i
se n’apoderaren de totes les armes.
A continuació es dirigiren a unes finques properes al poble veí de Brihuega i s’enfrontaren als camperols que
havien confiscat algunes terres; els
camperols varen respondre a l’atac
i, davant d’aquest fet els falangistes
optaren per fugir; en la seva fugida
es trobaren amb l’exregidor de Budía,
Pablo García Alcalde, al qual assassinaren14. El Governador Civil envià el
comissari de la guàrdia civil Joaquín
García Granaus, el qual detingué uns
trenta individus i retornà a la capital
la matinada del dia 21.
Alhora que els dirigents revoltats
pretenien mostrar la seva total adhesió al govern de la República, alguns militars lleials transmetien en
secret les seves veritables intencions.
Els representants del Front Popular,
Gregorio Tobajas, Marcelino Martin i
Serrano Batanero es reuniren amb el
coronel Delgado i aquest els enganyà i
els assegurà la seva fidelitat. Malgrat
tot, el governador civil, que estava
ben informat, ordenà al tinent de la
guàrdia civil, Ferrari, que organitzés
la defensa de l’edifici del govern civil
i d’altres punts estratègics.
Ricardo Ferrari, que havia estat institgat pels components de la Junta Militar per tal que s’unís als rebels, no
ho tenia clar. Hi hagué altres militars
que foren més contundents i s’enfrontaren als qui animaven a la rebel·lió;
per exemple, el capità González i el
sergent Tena intentaren apaivagar els
afanys d’insurrecció a les casernes
respectives: a la presó provincial el
coronel José Ojeda comunicà als seus
superiors la seva decisió de no sumar-se al cop i, al Col·legi d’Orfes, el
comandant d’artilleria Enrique Mateos
fou qui va manifestar la seva lleialtat
al govern republicà, motiu pel qual

fou detingut i apallissat.15
Mentrestant, a la fàbrica d’aviació
“Hispano” els treballadors pararen
màquines i desmuntaren els trens
d’aterratge dels avions, amb la qual
cosa els inutilitzaren per al servei immediat i decretaren aturades a la mateixa fàbrica.
La tarda del dia 20, alhora que arribaven notícies del fracàs del cop a Madrid, un violent Ortiz de Zárate s’alçà
com a màxim responsable del cop militar i ordenà que totes les tropes quedessin aquarterades a la caserna de la
Mestrança.
Durant el matí del dia 21, les forces
que custodiaven el Govern Civil, confiades, van anar-se’n a descansar. Al cap
de poc, i després de redactar el seu
informe sobre la intervenció a Budia,
també es retirà el comissari Joaquín
García Granaus; a l’edifici només hi
havia el capità de la guàrdia civil, José
Rubio; el secretari de la UGT, Gregorio
Tobajas i alguns obrers armats. Hores
més tard, el ministre de la Guerra,
Santiago Casares Quiroga, telefonà al
coronel Delgado exigint-li explicacions
concretes sobre la lleialtat de la tropa a Guadalajara, i aquest l’enganyà
dient-li que:“el Regiment és al costat
del Govern”16. Un grup d’obrers arribà
a la caserna de la Guàrdia Civil amb la
intenció que li fossin lliurades armes;
Ferrari tingué dubtes i, en un primer
moment acceptà la petició, però en
ser durament criticat pels comandants
Pastor i Cabello, pel capità Carazor i
el tinent Vázquez i en vistes d’aquesta
oposició, negà les armes als obrers.
A migdia arribaren notícies de la
rebel·lió d’Alcalá de Henares. El capità Rubio trucà des del Govern Civil a
la caserna i no contestà ningú. Al cap
de pocs minuts l’edifici del Govern

rebé una pluja de trets i en resultà
ferit el guàrdia Riera. Des de l’edifici
veí, el capità de la guàrdia civil, Espinel, negà l’ajuda als assetjats17 els
quals no pogueren aguantar l’atac gaire temps. El coronel Ortiz de Zárate,
juntament amb els capitans retirats
per la “Llei Azaña” Antonio Bastos i
Fernando Palanca18, assaltaren el despatx del governador civil, colpejaren
violentament el capità Rubio i detingueren Miguel Benavides; foren interrogats i colpejats per Palanca i Bastos
i finalment reclosos a la caserna de
San Carlos, on escoltaren com s’assassinava a l’instant un oficial que s’havia enfrontat als revoltats19. Coordinadament, altres militars insurrectes
prengueren l’ajuntament, la Casa del
Poble i la Presó Militar, i alliberaren els
militars -que hi eren reclosos a causa de les seves actuacions subversives
contra el govern republicà-, i un grup
de falangistes, entre els quals hi havia
els que havien estat detinguts a Budía
a causa de l’assalt que havien dut a
terme contra la caserna del seu poble.
Els revoltats engarjolaren el director
de la presó, el Sr. Ojeda, ja que s’havia oposat al cop. A la caserna de la
Mestrança hi hagué alguns enfrontaments entre soldats insurrectes i lleials a la República; aquests últims foren reduïts i empresonats. La majoria
de guàrdies civils es negaren també a
cooperar amb el cop i se’ls reclogué
als calabossos de la caserna.
Quan ja s’havia reduït la resistència
a l’edifici del govern civil, l’excapità
Antonio Bastos Ansart es féu càrrec
d’un nodrit grup de falangistes per
tal d’atacar les bosses de resistència de la Casa del Poble i l’Ateneu.
Félix Valenzuela20, que era diputat a
Corts i cap provincial de la CEDA, es

13 L’esmentada caserna no tenia guàrdies ja que per ordre del governador havien
estat situats tots a Guadalajara.
14 Pablo García Alcalde era regidor de Budía, membre de la Casa del Poble.
15 AHN FC-Causa General 1519. Declaració de Ricardo Ortega.
16 Op. Cit. Cobos, Emilio. Pàg 6.
17 AHN FC-Causa Gen eral 1519. Declaració de Miguel Benavides.
18 Fernando Palanca va arribar a ser alcalde de Guadalajara durant els anys 1927 i
1928.
19 AHN FC-Causa General 1519. Declaració de Miguel Benavides.
20 Valenzuela va ser empresonat durant alguns mesos a la ciutat de Villa Cisneros
/l’actual Dajla, Sàhara Occidental), ja que havia estat implicat en l’intent de cop
d’estat de Sanjurjo d’agost de 1932.
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féu càrrec del govern civil i Fernando
Palanca, des de l’edifici de Telefònica, intentà incessantment el contacte amb la columna García-Escámez.
Durant la tarda es feren més de 500
detencions d’elements obrers i lleials
a la República i es redactà una llista
d’unes 57 persones a les quals calia
assassinar immediatament21. Valenzuela, des del govern civil, comunicà
la destitució de tots els ajuntaments
provincials dirigits pel Front Popular i
n’ordenà la detenció de tots els integrants. Un destacament de la guàrdia
civil sota les ordres del tinent d’enginyers Rodríguez Barranquero ocupà
l’ajuntament; el comandant Manuel
Aguilar va prendre Correus i Telègrafs,
on els treballadors van intentar debades bloquejar-ne les portes; Fernando
Palanca es va fer càrrec de la central
de Telèfons, mentre que la presa de la
presó va anar a càrrec del comandant
Natalio S. Un cop controlada totalment la ciutat, el coronel Delgado va
redactar un ban, mitjançant el qual es
declarava l’Estat de Guerra
En números, segons les declaracions més optimistes, els rebels havien
aconseguit de mobilitzar, entre falangistes, tradicionalistes i militars, uns
900 combatents; molts oficials van
lluitar com a simples soldats en no
poder controlar la tropa la totalitat
de la ciutat. Ortiz de Zárate instal·là
una línia defensiva a l’entorn del pont
sobre el riu Henares i els seus encontorns, entrada natural a Guadalajara
des de Madrid, i deixà els edificis dels
tallers de la caserna de Globos22 defensats per un grup de guàrdies civils
que abandonaren les seves posicions
per unir-se a les tropes lleials que arribaven d’Alcalá a sufocar el cop.
El dia 22, a primera hora del matí,
l’aviació lleial començà a llançar pasquins invitant a la rendició23; després
de continuar amb la revolta, les casernes foren bombardejades per l’aviació i l’artilleria governamentals. Les
tropes lleials a la República (uns 4.000
soldats i 20 peces d’artilleria) capitanejades per Ildefonso Puigdengolas24,
després de superar sense problemes la
caserna de Globos i el barri obrer de
l’Estació, toparen amb els defensors
del pont sobre l’Henares25, el qual ha-
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via estat preparat per a ser volat, en
cas de necessitat. Les tropes insurrectes provocaren nombroses baixes entre els guàrdies civils i d’assalt que hagueren de replegar-se fins a l’arribada
dels blindats26. Puigdengolas ordenà
un atac combinat des de la carretera de Chiloeches, just a l’altra banda
de la ciutat, ruta molt més propícia
per a aquesta finalitat en no haver de
superar cap obstacle orogràfic com suposava haver de travessar el riu i els
entorns de l’Henares. El comandant
d’artillería Ambrosio Ristori capitanejà els guàrdies de seguretat i assalt
que col·laboraren a la reconquesta de
la ciutat.
Palanca aconseguí finalment de contactar amb la columna de García-Escámez i li ordenà de marxar urgentment
sobre la ciutat, on la situació per als
insurrectes era ja desesperada; García-Escámez, tot i que es trobava encara a la localitat soriana d’Almazán,
a una distància de més de 130 km.,
decidí de continuar la seva marxa.
Més tard arribaren, procedents de
Madrid, les tropes de Cipriano Mera,
el qual rebutjà les ordres de Puigdengolas de pressionar pel pont i, ajudats
per veïns de Guadalajara, travessaren
el riu per una zona d’aigües somes a
l’entorn de la finca coneguda amb el
nom de “Vado Aceña”27; des d’aquest
punt anaren reduint les exigües defenses insurrectes disposades al llarg
del “Cerro del Pimiento”, camp de
futbol, passeig de les Cruces i presó
provincial, on n’alliberaren els presos,
alguns dels quals s’uniren als milicians

de Mera28. Quedaven ja pocs focus de
resistència, i els militars insurrectes
que no s’havien rendit a primeres hores de la tarda, es reclogueren a la caserna d’Aeroestació i altres escassos
edificis; alguns se suïcidaren. En un
parell d’hores les tropes lleials aconseguiren d’entrar en aquesta caserna
i hi detingueren el coronel Francisco
Delgado Jiménez, al costat d’altres
oficials entre els quals hi havia González de Lara, Barrera, l’almirall Fontela i el coronel d’Infanteria José Candeira; alhora alliberaren els militars
lleials que hi havien estat reclosos,
també alliberaren el capità José Rubio i el governador Benavides. Un cop
ocupada la caserna d’Aeroestació, les
tropes lleials s’encaminaren cap a la
caserna de la Mestrança que caigué
amb poc esforç. S’adreçaren posteriorment a la caserna de la Guàrdia
Civil, cos que majoritàriament havia
assistit de manera passiva a tot el que
havia passat i que s’oferiren sense
resistència a les tropes governamentals. El poder legal havia estat restablert i els rebels havien estat empresonats.
La nit del dia 22 de juliol la columna de García-Escámez havia arribat
ja a la localitat de Mirarlo, amb prou
feines a 40 km de Guadalajara; però
ja era massa tard per als interessos
dels insurrectes. La ciutat havia estat
guanyada per a la causa governamental fins al final de la guerra. Acabaven
així uns dies agitats en els quals es
produïren un nombre indeterminat de
baixes.

21 Diari La Libertad, 1 d’agost de 1936. Pàg. 5. Entrevista a Antonio Cañadas.
22 Situats a l’actual barri de “Los Manatiales”
23 Conde, Amparo. Relatos de Paruchy. Pàg. 235. Memòries d’Amparo Conde gamazo,
poetessa natural de Guadalajara
24 Ildefonso Puigdengolas, després de sufocar encertadament la revolta a Alcalá de
Henares (Madrid) va a Guadalajara, on serà el protagonista, al costat de Cipriano
Mera, de la restitución de la legalitat a la capital de l’Alcarria.
25 És la construcción més antiga que conserva la ciutat (segle X), un dels pocs ponts
andalusís conservats actualmente a Espanya. L’obra s’identifica amb els projectes
constructius d’Abd al-Rahman III. El 3 de juny de 1931 el pont va ser declarat Monument Històrico-Artístic.
26 En aquest cas es farien servir els models Bilbao.
27 L’indret conegut amb el nom de Vado Aceña se situava a prop a l’actual barri de
“Los Manantiales”, i connectava la ciutat amb els camps de pagès d’aquell indret
mitjançant un petit pont artesanal de fusta, que a l’estiu descansava sobre una
zona poc fonda del riu.
28 Mera, Cipriano. Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista. Confederación
Sindical Solidaridad Obrera. Pàg. 37.
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Ciudad Real la trama civil que
va conspirar contra la República no fou àmplia ni va tenir un coneixement detallat de com seria la
rebel·lió en altres indrets i, arribat
el moment, fou conscient que si no
comptava amb el suport de la Guàrdia Civil no aconseguiria d’oposar-se
a la legalitat ja que no disposava ni
de les armes ni de prou homes per
dur a terme la revolta. És per això
que a la ciutat no hi va haver el més
mínim intent de revolta i el que mesos més tard va ser qualificat com a
rebel·lió i posteriorment va recollir
la historiografia tradicional no va
passar de ser un intent de resistència a la detenció per part d’uns pocs
falangistes1.
Sens dubte també va contribuir a
aquest fracàs el fet que des del primer moment el Comitè Provincial
del Front Popular es posés a disposició del governador civil, Germán
Vidal Barreiro, el qual, atès que portava poques setmanes en el càrrec,
va cedir totes les seves prerrogatives a aquest òrgan directiu que va
designar immediatament un Comitè
de Defensa de la ciutat2. Des del coneixement de la realitat social d’una
petita capital de províncies, aquest

comitè va adoptar una sèrie de mesures que contribuïren a garantir
la permanència de Ciudad Real en
l’àmbit republicà: es repartiren armes a la Casa del Poble del carrer
Ciruela3 i es mobilitzaren les milícies
socialistes i comunistes preexistents
les quals, convertides ja en milícies
del Front Popular i armades, començaren a patrullar per la ciutat i a instal·lar punts de control a les vies de
comunicació d’accés per carretera
i ferrocarril, tot exercint funcions
que fins aleshores tenien assignades
exclusivament les forces de segure1
2

3

4

tat. I és que, com ha afirmat Julián
Casanova, si el cop d’Estat es justificava en la necessitat d’evitar una
revolució va acabar provocant-la4 i,
en el cas de Ciudad Real, al cap de
pocs dies es va passar de la defensa
de l’ordre republicà a un procés revolucionari.
A la capital tot el que estava relacionat amb l’Estat va mantenir, fins
a les primeries d’agost, un equilibri
entre la resposta a necessitats concretes que no podien ser cobertes
per l’aparell institucional i el respecte al marc legal però, després

Vegeu (BUITRAGO, 2015), (BUITRAGO, 2015 b).
Així consta en un informe del Govern Civil, Centro Documental de la Memoria
Histórica (CDMH). Causa General. 1032, Exp. 3. A la declaració indagatòria de
Pelayo Tortajada queda ben clar quines eren les funcions d’aquest comitè “...
el establecimiento de controles, las detenciones de elementos considerados
peligrosos para el Frente Popular, registros domiciliarios e incautaciones, así
como juzgar a las personas detenidas, decidiendo si habían de ser condenadas,
puestas en libertad o su ingreso en la cárcel…” (Arxiu General Històric de Defensa (AGHD). Fondo Justicia Militar (Fjm). Sumari (Sum). 139.111 Expedient (Exp).
7.992
(ARRARÁS, 1942: 143). Tot i que fins al matí del dia 19 el govern de José Giral
no va decidir armar el poble, és possible que ja el dia abans part de les milícies
socialistes s’armessin a Ciudad Real. Així va passar també a Madrid on aquella
nit es va armar els milicians (CERVERA, 2006: 48). De tota manera les armes de
què es disposava en aquells primers moments deurien ser més aviat escasses,
antigues i mal conservades (ROMERO, 1970: 126).
(CASANOVA, 1999: 61).
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d’alguns esdeveniments que van
passar a les acaballes de juliol i començaments d’agost5, el Front Popular va canviar d’actitud i va deixar
de ser avalador d’aquella legalitat
per convertir-se en motor d’un moviment revolucionari l’objectiu del
qual era la consecució d’una “profilaxi social” per a aquells ciutadans
considerats “enemics del poble”6.
Si en un primer moment les decisions del Comitè de Defensa van ser
improvisades i, potser, preventives7
a partir d’aleshores es va planificar
detalladament qualsevol mena d’acció, inclosa la violència, i es va dur
a terme una repressió proactiva,
“amagada”, i orgànica8.
El Comitè es va formar amb un
membre de cadascun dels partits integrats en el Front Popular i després
es va subdividir en dos subcomitès,
el d’Hisenda i el de Defensa, Vigilància i Policía9. Mentre que el primer
es va ocupar dels afers econòmics,
el segon es va encarregar de crear
la policia política, d’organitzar les
txeques i del control de la presó
provincial; d’aquesta manera es va
convertir en el nucli des del qual es
va dur a terme la repressió més dura
fins a les acaballes de 1936.
És una tasca força complexa
rastrejar amb precisió els membres
del Comitè de Defensa en la
documentació. A Ciudad Real el poder, durant els primers mesos, va
estar tan atomitzat que, quan va
ser nomenat governador civil José
Serrano Romero, el 7 d’octubre de
1936, una de les seves prioritats fou
la centralització amb la reorganització de tots els comitès, per tal de
situar-los sota la seva direcció10. Si
a això hi sumem el fet que els comandaments eren rotatoris i que la
nomenclatura usada per designar
els diversos òrgans de poder no va
ser en cap moment clara, ni tan sols
per a les autoritats del Front Popular, comprendrem fins a quin punt és
difícil qualsevol intent de delimitació11.
Hem identificat seixanta-quatre
persones que, d’una manera o altra,
van tenir relació directa amb aquest
comitè a base d’integrar-se en els
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diversos organismes que en depenien. Molts d’ells simplement executaven les ordres que venien de la direcció executiva i, per tant, van ser
simples actors materials i en cap cas
responsables de les decisions. Tanmateix, sondejant detingudament
en la documentació es poden seleccionar d’aquest grup de persones
vint-i-quatre individus que, amb tota
seguretat, foren inductors ideològics
i planificadors de la premeditada repressió duta a terme des d’aquesta
institució republicana12.
Després de l’entrada de les tro5

6
7

8
9
10
11

12

13
14

pes franquistes a la ciutat, el 29 de
març de 1939, es va iniciar la cerca
de tots ells. Immediatament el nou
comandant militar, Bernardo Cano
Egea, va signar ordres de detenció
amb les quals grups de falangistes
emprengueren la cerca dels qui “vox
populi” eren responsables del que
va començar a anomenar-se “terror
roig”13. Alguns, com ara Teófilo Tortajada Marín, havien mort al front
durant els anys de guerra; d’altres
aconseguiren de fugir a temps14,
però n’hi va haver setze que van
ser detinguts i sotmesos a brutals

Des d’aquest punt de vista van ser molt importants la conversió de l’antic Seminari Conciliar en caserna de milícies i txeca (24 de juliol) i la sortida de la guàrdia
civil de la ciutat (30 de juliol). També van poder-hi influir les notícies que arribaven del front com el fracàs de les milícies de Ciudad Real a Miajadas (2 d’agost).
Vegeu (LEDESMA, 2010).
Els primers a ser detinguts van ser aquells que podien afavorir que la sublevació
prosperés a la ciutat; per això els falangistes, que tot i que no tenien una gran influència política sí tenien imatge de grup violent (REY, 2011: 256), es convertiren
en un dels objectius prioritaris (BUITRAGO, 2015).
Això es veu clarament en dos documents inèdits que es troben a l’Arxiu Històric
Provincial de Ciudad Real (AHPCR). Secció Audiència. Caixa J0154A.
El Pueblo Manchego, nº 8.381, 17-08-1936, p. 4.
El Pueblo Manchego, nº 8.433, 17-10-1936, p. 4.
CDMH. Causa General. 1032, Exp. 3. Exceptuant la informació que pot oferir la
premsa no s’han conservat fonts republicanes per a la capital i comptem bàsicament amb les generades pel franquisme que són ben poc rigoroses pel que fa a
aquest punt.
Aquestes són les referències dels seus processos judicials: Ramón Aragonés Castillo, AGHD. Fjm. Sum. 2.758. (Exp). 5.587; Antonio Cano Murillo, AGHD. Fjm. Sum.
351. Exp. 3.466; Clinio Carrasco Martínez, AGHD. Fjm. Sum.1.452. Exp. 2.934; Alfonso De la Vega Montenegro; Francisco Gil Pozo, Arturo Gómez-Lobo Mora, AGHD.
Fjm. Sum. 8. Exp. 4.935; José Grande De Haro, AGHD. Fjm. Sum. 585. Exp. 5.064;
Germán López Del Castillo, AGHD. Fjm. Sum. 3.041. Exp. 1.077/15; Francisco Maeso Taravilla, AGHD. Fjm. Sum. 1.790. Exp. 7.359; Basilio Maestro San Jose, AGHD.
Fjm. Sum. 3.306. Exp. 4.045; Antonio Manzanares Morales, AGHD. Fjm. Sum. 15.
Exp. 5.158; Pedro Marquínez Ruiz de Alda, AGHD. Fjm. Sum. 568. Exp. 1.871;
Calixto Pintor Marín, AGHD. Fjm. Sum. 7. Exp. 1.799; Ángel Quiñones García; Heriberto Rodríguez Vera, AGHD. Fjm. Sum. 80. Exp. 1.486; Cesar Romero Sánchez
Herrera; Crescencio Sánchez-Ballesteros Ruiz de Lerma, AGHD. Fjm. Sum. 3.972.
Exp. 6.195; Ernesto Sempere Beneyto, AGHD. Fjm. Sum. 1.816. Exp.5.741; Jose
Tirado Berenguer, AGHD. Fjm. Sum. 2.741. Exp. 1.078; Pelayo Tortajada Marín,
AGHD. Fjm. Sum. 139.111.Exp. 7.992; Teófilo Tortajada Marín; Tomas Tortajada
Marín, AGHD. Fjm. Sum. 25.860. Exp.4.531; Pelayo Velasco Sánchez de la Nieta, AGHD. Fjm. Sum. 782. Exp. 5.576; Alfonso Villodre Gómez, AGHD. Fjm. Sum.
1.313. Exp. 4.643.
AHPCR. Secció Presó. Caixa 405.988, Exp. 3.833.
Els altres dos germans Tortajada, Tomás i Pelayo, així com els socialistes César Romero Sánchez-Herrera, Alfonso De la Vega Montenegro i Basilio Maestro San José
van poder arribar a França; d’altres membres d’aquest partit, com ara Francisco
Gil Pozo i Ángel Quiñones García, varen sortir dies abans en direcció a Alacant i
van aconseguir d’embarcar-se a l’Stanbrook. Que els socialistes fos el grup més
nombrós que intentés de sortir del país s’explica per la seva millor organització i
la seva més gran participació en els òrgans de poder en els últims dies de la República.

interrogatoris durant les setmanes
següents15. Després d’incoar-los processos sumaríssims només en varen
sobreviure quatre.
Això comportà que, aproximadament, el 58 % dels membres que prenia decisions del Comitè de Defensa
va ser executat, el 17 % va patir dures penes de presó i només el 25 % va
aconseguir d’escapar a l’acció de la
justícia franquista mitjançant l’exili. Dels executats més de la meitat
ho van ser abans que acabés el 1939
i la resta, principalment, durant els
primers mesos de l’any següent, la
qual cosa indica que eren considerats elements representatius i útils
per al “Nou Estat”, el qual desanimava amb les seves morts els perdedors de la guerra i alhora saciava
el desig de venjança de la dreta de
Ciudad Real.
Narrar detalladament l’activitat
política d’aquests representants de la
República i la repressió exercida després sobre cadascun d’ells ultrapassa
els límits d’aquesta publicació. Ens
centrarem, més breument, en el cas
d’un d’ells: Pelayo Tortajada Marín,
l’últim d’aquest grup a ser assassinat
pel franquisme; aquest cas ens pot
ajudar a comprendre la trajectòria
vital d’algun d’aquests personatges.
Tot i que havia nascut a Uclés
(Conca) el 1915, la seva família
residia a Ciudad Real ja que el seu
pare, Anacleto Tortajada Soler, era
recaptador d’Hisenda a diverses zones de la província16. Va tenir, com
a mínim, quatre germans: Teófilo,
Tomás, Gloria Elena i Laura17. Durant
la seva joventut a la capital va tenir
una bona formació acadèmica i fou
congregant del “Corazón de María”
i membre de l’Orfeó Manxec on va
establir relació amb joves de famílies dretanes de Ciudad Real. Quan
va acabar el batxillerat de ciències
va decidir d’estudiar magisteri; el
primer any de la carrera, l’any 1931,
quan tenia 16 anys, es va proclamar
la República i aleshores, juntament
amb alguns amics, va començar a
organitzar la Federació Universitària
Escolar (FUE) de la qual, un any després, seria nomenat secretari.
A partir d’aleshores s’iniciaria la

seva carrera política. L’any 1933
va ingressar al Partit Comunista i el
març de 1934 era ja secretari general del seu Comitè Provincial. L’estiu
d’aquell any va ingressar a la Federació de Treballadors de l’Ensenyança (FETE), i al cap de poc, encara
que no havia acabat la carrera, en
fou nomenat secretari general. Va
participar activament en les vagues i
les aturades de 1934, i aquell mateix
any va col·laborar en les Missions
Pedagògiques amb les quals la República intentava d’acostar l’educació
als indrets més endarrerits del país
tot acudint a Navalpino i Puebla de
Don Rodrigo18. El mes de novembre
de 1935 va ser destinat com a mestre
en pràctiques a Veredas i, tot i que
es va mantenir com a membre dels
comitès, va abandonar els càrrecs de
secretari general del Partit Comunista i de la FETE.
Al cap de poc seria nomenat mestre de Las Viñuelas, una altra pedania d’Almodóvar del Campo, i la
zona va canviar amb el nomenament
d’un docent com Tortajada: va arribar el primer projector de cinema
a la comarca i també una metodologia educativa diferent que va fer
que molts alumnes assistissin a les
seves classes19. Des de Las Viñuelas
va participar activament a la campanya electoral de febrer de 1936 a
favor del Front Popular i va fer diversos mítings en representació del
Partit Comunista a Almadén i d’altres pobles de la zona. El 12 de juliol d’aquell any va arribar a Ciudad
Real, a casa dels seus pares, a gaudir
de les vacances d’estiu, i allà el va
sorprendre la rebel·lió militar.

Pelayo a Veredas el 1934

Aquest era el perfil de Pelayo
Tortajada abans del cop militar
Tan bon punt va tenir coneixement del que havia passat a Àfrica
se’n va anar directament al Govern
Civil i va prendre part activa en el
control de la ciutat tot integrant-se
en el Comitè de Defensa en representació del Partit Comunista. Ben
aviat se’l va posar al front de la
direcció de la txeca del seminari i
fou nomenat pel seu partit secretari d’organització, secretari de la
Normal de Mestres i membre de la
Comissió Depuradora de Magisteri.
Des d’aquesta posició va participar
activament en la repressió de la
dreta de Ciudad Real fins a les acaballes de 1936 i va ser marcat per
una part de l’opinió pública feixista de la ciutat com un botxí.
A les acaballes de 1936 va ser nomenat comissari polític de la Ter-

15 A aquest grup de setze persones caldria afegir-hi Pelayo Tortajada, el qual fou
detingut el 1944 i que també seria executat.
16 Boletín Oficial Provincia Ciudad Real (BOPCR), entre altres: BOPCR n 122, p. 14
de 25/09/1914 i BOPCR nº102, p. 4 de 16/08/1916.
17 Pràcticament tota la família Tortajada, d’ideologia comunista, va patir la repressió. El pare, Anacleto, fou sotmès a consell de guerra (AGHD. Fjm. Sum.
322. Exp. 2.377) i perseguit mitjançant la llei de Responsabilitats Polítiques
(AHPCR, Secció Audiència, Caja J0175A), Teófilo va morir al front, Tomás, tot i
haver aconseguit de fugir a França, va ser sotmès a procés en absència (AGHD.
Fjm. Sum. 25.860. Exp.4.531) i Gloria Elena fou executada el 29 de setembre de
1939 (AGHD. Fjm. Sum. 5.140. Exp. 6.156).
18 (LÓPEZ, 2010: 85). La fotografia que copiem a (LÓPEZ, 2010: 86).
19 (LÓPEZ, 2010: 84).
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cera Brigada Mixta20; l’estiu de 1937
assoliria el grau de comissari polític
del Vintè Cos de l’Exèrcit, tot i que
no va ser confirmat en el càrrec i va
ocupar el de comissari polític de la
34a Divisió. Quan va acabar la guerra
exercia aquest càrrec a la 67a Divisió i, tot i ser comunista, va donar
suport al cop del coronel Casado “…
siendo consciente de que aquello era
la pérdida de la guerra”21.
Era el moment d’intentar fugir. Va
decidir, com d’altres molts, anar al
port d’Alacant per, des d’allà, embarcar cap a l’exili però, quan va
saber que València havia caigut, va
retrocedir i, enmig de la confusió,
probablement en companyia del seu
germà Tomas, va aconseguir d’escapolir-se fins a Catalunya i va passar
a França. Va ser internat al camp
d’Argelers (Vallespir), a trenta-cinc
quilòmetres de la frontera, on aviat
va entrar en contacte amb altres comunistes als quals va organitzar i es
va convertir en el seu representant.
El febrer de 1940 el van enviar,
juntament amb d’altres espanyols,
a Saint Médart en Jalles per tal de
construir una fàbrica de pólvora i
quan va tornar al camp d’Argelers,
el mes de gener de l’any següent, va
aconseguir de fer-se escàpol i va arribar al castell de Reynard22. De Reynard estant Tortajada va participar
activament en la reorganització del
Partit Comunista al costat de Jesús
Monzón i Carmen de Pedro i, després
de la invasió de la Unió Soviètica per
Alemanya, el 22 de juny de 1941, va
participar en la reunió en què es va
decidir la lluita armada contra els
nazis i l’ideari polític del que després seria Unió Nacional. El mes de
gener de 1942 es va traslladar al castell de Montgrand i va començar a
preparar la seva entrada clandestina
a Espanya per tal que els comunistes catalans “…llegaran a aceptar la
línea política del partido y recoger
elementos que le sirvieran de base
para hacer una detallada información de la situación “23.
Mitjançant Miguel Álvarez24 Tortajada va entrar en contacte amb un
individu a Marsella que es va comprometre a ajudar-lo a Barcelona si
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trobava pels seus propis mitjans la
manera de romandre-hi. El 2 de juliol, quan aquesta persona tornà a entrevistar-se amb ell, donà a Pelayo
mil pessetes en bitllets espanyols,
cinc-cents francs francesos i li digué
que anés el dia 10 del mateix mes,a
l’estació de Narbona on l’esperaria
un tal Leandro al qual reconeixeria
ja que picaria sistemàticament un
diari plegat. Ell el passaria a Espanya
i li presentaria gent de l’organització a Catalunya
Pelayo va localitzar Leandro a l’estació i van anar fins a Elna, des d’on,
acompanyats d’un altre individu,
que no li va ser presentat, travessaren els Pirineus a peu pel sector
de Sant Climent de Sescebes i, quan
van arribar a Figueres, van agafar un
tren fins a Barcelona on van arribar
a primera hora del matí del dia 12.
Per a la seva breu estada a la ciutat, Tortajada havia parlat amb una
tia seva, veïna de la localitat. Tot i
que li va dir que els seus pares no
volien que entrés al país i que, per
aquest motiu, no el rebria, el va acollir tan bon punt va trucar a la porta.
Quan va arribar a Barcelona, Leandro li va facilitar documentació i un
salconduit a nom de José Meseguer
Sánchez i el va citar aquella mateixa
nit al costat de l’estàtua de Colom.
Van tornar a quedar el dia 21 al mateix indret. Aquell dia el seu contacte va acudir amb una altra persona
que va dir que es deia Félix i que era
l’home amb qui havia d’entrevistar-se per tractar dels temes polítics
de què venia a parlar. Van acordar
de veure’s l’endemà a la plaça d’Urquinaona. Aleshores li va explicar la

mala situació en què es trobava el
partit i la dificultat per a reorganitzar-lo per la por que tenien de ser
descoberts per la policia. Varen fixar
una nova entrevista per al dia 25 al
Tibidabo, a la qual també hi va ser
present un home anomenat Daniel.
A la trobada els va explicar a tots
dos quines eren les línies fixades pel
partit des de França i l’endemà, en
el mateix indret, Pelayo va aprovar
i signà un document redactat pels
comunistes catalans en el qual s’acceptava la nova estratègia política.
Tortajada havia acabat amb èxit
la seva missió i havia d’organitzar
el seu retorn a França. Va parlar
amb Leandro i quedaren de sortir,
juntament amb l’altre individu que
els havia acompanyat en el viatge
d’anada, el 7 d’agost de Barcelona en el tren de les sis de la tarda.
Abans d’arribar a Figueres la policia
va entrar al tren. Leandro i l’altre
individu aconseguiren d’escapar,
però Pelayo fou detingut. El deurien
retenir en alguna dependència policial ja que no va ingressar a la presó
cel·lular de Barcelona fins al 18 de
setembre, després que el dia abans
es dictés acte de processament contra ell acusant-lo “…de ser comisario
político de brigada, desempeñando
los empleos de comisario político de
división y de cuerpo de ejército y en
la actualidad se dedicaba a la organización del Partido Comunista en
España habiéndosele ocupado una
gran cantidad de hojas de propaganda subversiva...”25.
Dos mesos després la notícia de la
seva captura a Catalunya havia arribat a Ciudad Real. El 10 d’octubre,

20 Seria confirmat en el càrrec el 25 de maig de 1937. Diario Oficial del Ministerio
de Defensa Nacional. Año L, n 125. Volum 2, p. 443.
21 AGHD. Fjm. Sum. 139.111.Exp. 7.992.
22 A prop de Marsella, aquest castell, igual que el de Montgrand, va ser llogat per
Gilberto Bosques, cònsol de Mèxic a França. Els va convertir en territorio mexicà i hi va acollir molts refugiats espanyols que hi van trobar una llar digna des
d’on organitzar el seu exili. L’activitat d’aquest “Schindler mexicà” es recull al
documental Visa al paraiso de Lillian Libermann.
23 AGHD. Fjm. Sum. 139.111.Exp. 7.992.
24 Tortajada el va conèixer a Montgrand i hi va establir relació mitjançant la seva
germana, la diputada socialista i exgovernadora civil de Ciudad Real, Julia Álvarez Rosano.
25 AHPCR. Secció Presó. Caixa 406.531. Exp. 10.453

Pablo Ruiz Pérez, que havia estat
detingut per Tortajada en els primers moments després de la rebel·
lió militar, va posar el fet en coneixement de les autoritats militars,
la qual cosa va fer que s’iniciés un
procés sumaríssim contra ell26. Durant l’any següent, en aquest procés, declararien una multitud de
personatges que, actuant com a testimonis de l’acusació, carregarien
contra la representativitat política
del processat, la seva participació
en detencions, interrogatoris i assassinats. Molts d’ells eren els beneficiats del Règim, “màrtirs” o els
seus familiars que en el moment del
judici a Tortajada exercien càrrecs
públics i tenien reconeixement;
convertiren la delació i el testimoni acusatori en les seves ocupacions
habituals27.
El Partit Comunista va intentar
fins a l’últim moment salvar un dels
seus principals dirigents. Tant ell
com el seu advocat havien basat la
seva defensa en el trasllat de totes
les seves responsabilitats al seu germà Teófilo (que recordem-ho havia
mort en el front durant la guerra)
tot argumentant la seva semblança
física i que, a la ciutat, tots els germans de la família eren molt més
coneguts pel cognom que pel nom
i, per tant, era molt fàcil de confondre les seves accions. Dies abans
del consell de guerra, que es va fer
el 30 d’octubre de 1943, Evelio Coronado Palop, un dels testimonis de
càrrec més influents en tota la repressió franquista de Ciudad Real,
va informar que va rebre la visita
“…en su domicilio de un señor con
acento catalán diciéndole que debía de deponer en favor del testigo

y que, si lo hacía así, le ofrecía una
colocación con dieciocho mil pesetas anuales y otras colocaciones
para sus hijos, si en la declaración
cargaba los delitos de Pelayo sobre
su hermano Teófilo, ya fallecido, y
que, al negarse rotundamente, dicho señor se marchó sin que le diera
tiempo a avisar a la policía.28
El tribunal el va acabar condemnant a morir a garrot, una forma de
matar reservada per als més menyspreables, a causa de la seva actuació durant el “terror roig”. Tot i que
Tortajada va intentar un suplicatori, el Govern va signar l’assabentat
de la seva sentència el 19 de juliol
de 1944 i fou executat, tot i que no
a garrot sinó mitjançant afusellament, el 7 d’agost del mateix any.
L’endemà María Galán va recollir les pertinences que Pelayo
tenia a la presó: “...un matalàs,
un cobrellit, un coixí, uns pantalons, una jaqueta, una camisa, un
pijama, vuit mocadors, una tovallola, dos tovallons, dos saquets,
un àlbum amb cinquanta-dues fotografies, dues plomes estilogràfi-

Ordre d’execució de Pelayo Tortajada

ques, tres llibres (un dicccionari,
un codi de justícia i un llibre de
psicologia dels infants), un parell
de sabates, un raspall de dents,
un moneder, dues medalles, una
carmanyola, una carpeta, una
corbata, un sac per embolicar el
farcell de roba, una catifa, un rellotge, divuit pessetes en efectiu i
un anell…”29.

26 l 30 d’octubre la policia de Barcelona notifica que el reclús és reclamat pel
Tribunal Militar n 5 de Ciudad Real que el 14 de novembre envia a Barcelona
l’acte de ratificación de presó en el qual ja se l’acusa de nombrosos delictes a la
capital manxega. El 28 de novembre de 1942 se n’ordena la conducció des de la
Presó Cel·lular de Barcelona a la Provincial de Ciudad Real. És llirat ala Guàrdia
Civil per al seu trasllat el 10 de desembre, i després d epassar per la presó de
València, ingressa a la de Ciudad Real el 30 de desembre de 1942. AHPCR. Secció
Presó. Caixa 406531. Exp 10.453.
27 Com diu Tortajada en un dels seus escrits de descàrrec les denúncies estan influïdes “... pel dolor i desesperació dels familiars dels afectats, els quals atès
l’anonimat dels fets miren de cercar els més coneguts per tal d’inculpar-los i
això, tot i que és humà, és injust i cal provar les coses per poder inculpar...”.
27 AGHD. Fjm. Sum. 139.111.Exp. 7.992.
29 AHPCR. Secció Presó. Caja 406.531. Exp. 10.453.
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LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A EL REAL DE SAN VICENTE
Antonio Sánchez de Moreno
Llicenciat en CC Econòmiques i Empresarials
Memorialista

E

l Real de San Vicente és un poble de Toledo situat al nord-oest
de la província, que l’any 1936 tenia
2206 habitants; es troba al bell mig
de la Serra de San Vicente, contrafort o esperó de la Serra de Gredos,
de la qual la separa la vall que forma el riu Tiétar. A 25 Km al nord de
Talavera de la Reina i a uns altres 25
al sud del Sotillo de la Adrada, ja a
Ávila.
Les tropes insurrectes, concretament l’Exèrcit d’Àfrica (EA), tan bon
punt prengueren Sevilla, iniciaren el
camí cap a Madrid. No ho van fer per
la Nacional IV sinó que prengueren la
Vía de la Plata: van anar de Sevilla
a Mèrida per la carretera Nacional
630, on enllaçaren amb la Nacional
V, Carretera d’Extremadura, per
continuar fins a la capital d’Espanya.
Els primers dies de setembre prengueren Talavera de la Reina, després
de 3 dies d’intensos combats.
A El Real de San Vicente, per aquelles dates d’agost, concretament el
dia 9, va aparèixer mort en estranyes circumstàncies (pel que sembla
cosit a trets i després degollat), a
l’indret anomenat de Las Eras, Emi-

lio Checa de Paz. Aquest home era
l’agutzil quan a l’ajuntament governava la dreta. Era casat i tenia 46
anys. El dia 10 va ser tirotejat l’auto-correu1 que arribava de Talavera
al poble. Com a conseqüència dels
trets, va morir l’ajudant del conductor Justino López Gil, solter de
17 anys. Aquestes morts van ser causades pels milicians que hi havia als
voltants del poble, mai pels veïns de
El Real. Tot i que, pel que sembla, sí
que va estar involucrat algun veí del
poble en la mort de l’agutzil.
L’agost de 1936, en el poble es va
fer un pregó demanant treballadors
per cavar rases a Talavera de la Reina, anomenada aleshores Talavera
del Tajo. Pagaven tres vegades més
que el jornal que es guanyava al poble. Resulta que les rases en realitat
eren trinxeres per al bàndol republicà, i els qui demanaven els treballadors eren les autoritats republicanes. A la batalla de la ciutat esmentada, que va tenir lloc els primers
1

dies de setembre, fou on primer es
van fer obres d’atrinxerament per
tal d’intentar barrar el pas a l’EA.
Les obres es varen acabar el dia 14
d’aquell mes, segons consta a l’informe del diputat socialista per Toledo, Fermín Blázquez Nieto, al secretari de l’executiva del PSOE, Ramón
Lamoneda, datat el dia esmentat on
es diu textualment: “s’han fet obres
d’atrinxerament…”. En aquestes
obres hi estigueren treballant pel
cap baix 23 jornalers del Real.
A El Real de San Vicente, en els primers dies de setembre (creiem que
va ser el 8) fou assassinat per quatre falangistes locals Virgilio Sánchez
Sánchez de 25 anys. A aquest home
el varen matar per robar-lo: la seva
família havia fugit perquè era d’esquerres. Ell es va quedar a càrrec del
ramat que va vendre per tal de poder reunir-se amb la seva família. Els
mateixos que el van matar, li havien
indicat un camí segur per on poder
fugir; en aquest camí l’estaven es-

Avui es coneix com l’autobús o camioneta de Talavera. En aquells anys el conductor era “Tío Bolandas”. Justino López Gil n’era l’ajudant.
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Informe del diputat Fermín Blázquez Nieto

perant. Li van fer cavar la seva pròpia tomba i després d’humiliar-lo el
varen assassinar. Està enterrat pels
volts de La Esa2.
1. La Guerra Civil a El Real
12 de setembre
A El Real de San Vicente les tropes
insurrectes (Terç, Regulars i falangistes) entraren el dia 12 de setembre
a mig matí sense trobar-hi cap mena
de resistència. Assegut a la porta de
casa seva hi havia Celedonio Moreno
Maqueda, de 73 anys, el qual va intentar de fugir; va desoir la veu que
li ordenava que s’aturés, va ser tirotejat i va morir a l’acte. El seu cadàver va estar 2 o 3 dies a La Molineta.
Els nous amos del poble no el van
deixar enterrar: el seu cos llençat
serviria d’escarment. Passats els tres
dies, un familiar amb molt de valor
el va anar a recollir. Les feristeles ja
havien començat a menjar-se’l.
13 de setembre.
Dos nois de 14 anys jugaven a la
plaça. Les noves autoritats van voler que aquests nois participessin a
la guerra, i els ordenaren de portar
unes mules amb munició per als franquistes a l’indret de El Rasito. Hi va
haver un combat entre les milícies
republicanes que intentaven de tornar al poble i els franquistes que els
ho volien impedir. Un dels nois, Mariano Gómez Jiménez, va morir; l’altre es va amagar sota d’un esbarzer
fins que ja de nit va tornar al poble.
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Els franquistes abandonaren el poble
per una contraofensiva republicana.
Segons un testimoni presencial, els
“nacionals” van fugir quan estaven
fent el menjar i ho van deixar tot
abandonat fins i tot bastants fusells.
Els republicans no arribaren a entrar
al poble. Pel que sembla tot va ser
una confusió: les tropes rebels retrocediren per on havien arribat tot
creient que els milicians atacaven
amb molts reforços, i aquests retrocediren fins a El Sotillo perquè pensaven que eren els insurrectes els
qui venien molt reforçats.
16 de setembre
De matinada aparegueren morts,
sens dubte afusellats, a les oliveres
del Puente Primero vuit homes i dues
dones del poble veí de Pelahustán3.
Entre ells hi havia l’alcalde del poble
esmentat. Les autoritats van obligar
uns quants homes del poble a fer una
rasa i allà mateix els van enterrar.
Un cop el poble i les comarques del
Piélago i de la Serra de San Vicente
van caure a mans dels insurrectes,
el gruix de les tropes va tornar cap a
la nacional V per reprendre el camí
cap a Madrid, ruta que havien seguit
els homes de Yagüe amb la columna
d’Asensio al capdavant fent-se amb
els pobles que es trobaven a prop de
la carretera esmentada. A El Real hi
quedaren una trentena de falangistes i uns quants números de la guàrdia civil.
1.1 Primeres detencions
Molts veïns, principalment els
d’esquerres, varen fugir atesa la
imminent entrada de les tropes insurrectes. Com deia el president de
la Casa del Poble, Jacinto García Ramos: “cal evitar el primer cop”. Alguns joves fugiren per la Lancha de
la Herrenes y Los Descansaeros cap
2
3

4

al poble veí de Pelahustán per tal
d’allistar-se a les files republicanes.
No solament fugiren els d’esquerres
sinó també algunes famílies totalment apolítiques per por davant del
rumor, per desgràcia força cert, que
els moros tallaven els pits a les dones.
Una d’aquelles nits en què no se
sabia ben bé quines forces entrarien
al poble –se sentien els sons característics del combat procedents de la
zona de EL Rasito, Tejea, Cabeza del
Oso, la part nord del poble-, hi hagué
una reunió de tots els grups polítics
de El Real. Entre tots van decidir que
tots serien de dretes o d’esquerres
en funció de la força que finalment
ocupés el poble4.
Com a tots els pobles i ciutats
presos per l’EA, hi hagué una primera repressió que es va dur a terme
sense cap mena de control administratiu. Sense judici ni res que se li
assemblés, amb menyspreu absolut
de les normes internacionals sobre
presoners de guerra i població civil.
Sense el més lleu signe d’humanitat.
Entraven a les llars, a les presons i
s’enduien als afores del poble, o a
un altre indret les víctimes triades.
A aquests homes no se’ls inscrigué
ni en el registre civil ni en el parroquial; senzillament “desaparegueren”. D’ençà del primer moment les
noves autoritats i els falangistes,
tant locals com forasters, més els diversos integrants de la guàrdia civil
que hi havia a la localitat s’organitzaren en una Gestora. Aquesta nova
entitat, la seu de la qual es trobava
a la plaça del poble, allà on abans
hi hagué la Casa del Poble, fou la
responsable de la neteja ideològica
duta a terme a El Real i de tot el que
va passar en aquest petit poble del
nord-oest de Toledo.

Amb Virgilio varen matar, com a mínim, un altre home de l’Almendral de la
Cañada que treballava en El Real de forner. Algunes informacions diuen que hi
va haver tres morts.
El 23 d’agost de 1999 a les dotze del migdia es van exhumar les restes d’aquestes persones, les quals reposen en el seu poble. Avui se sap que hi va haver dos
homes més que, malferits, escaparen d’aquesta carnisseria, tot i que dies després van tornar a caure presoners i ja no es van poder escapar.
Remedios Garrido Jiménez ens va informar sobre aquesta reunió l’hivern de
2006. Això sí que es va complir en el poble veí de Castillo de Bayuela.

Durant els primers dies de l’ocupació detingueren l’alcalde, els regidors socialistes i els membres del
Comitè Roig del poble que no havien
fugit (potser pensaren que els adversaris polítics complirien el pacte a
què s’havia arribat una o dues nits
abans). Dies més tard foren afusellats a Talavera:
- Sandalio Sierra Maqueda, 45 anys.
Era l’alcalde i president del Comitè Roig. Va deixar esposa i cinc
fills5.
- Aniceto Moreno Resino, 48 anys.
Era l’agutzil quan a l’ajuntament
governava l’esquerra i membre del
Comitè Roig. Va deixar esposa i
vuit fills.
- Adrián Plasencia Rey, 38 anys.
Membre del Comitè Roig. Va deixar
esposa i dues filles.
- Casimiro Lebrero González, 28
anys. Membre del Comitè Roig. Va
deixar esposa i un fill.
- Ángel Jiménez Gómez, “Magro”6,
35 anys. Membre de la Casa del Poble. Va deixar esposa embarassada
i quatre fills.
- Eusebio Ramírez, “El Tuerto”, 43
anys. Vidu.
Aquests dos últims foren detinguts
a El Real i afusellats a Castillo de
Bayuela el dia 18, després de fer-los
fer la rasa de la seva pròpia tomba,
segons alguna versió. Estan enterrats
al cementiri de l’esmentada localitat.7
- Marcial Gómez Díaz, “Gordo8, 33
anys Pertanyia a Izquierda Republicana. Va ser escollit regidor de
l’ajuntament per aquest partit a
les eleccions de febrer de 1936 i
membre del Comitè Roig. Va deixar esposa i dos fills.
La neteja no va acabar amb aquests
homes. El dia 3 d’octubre varen detenir 21 dels 23 jornalers (creiem
que n’eren més de 23) que havien
anat a la ciutat de la ceràmica a
guanyar el jornal fent trinxeres. Van
treure aquests treballadors de casa
seva. Cap d’ells no va fugir perquè
tenien la consciència tranquil·la,
no havien fet res de dolent. Només
havien treballat per al govern que
havia sortit de les urnes el mes de
febrer de 1936 i, per tant, govern le-

gítim d’Espanya. El procediment que
se seguia per a detenir-los era el següent: una parella de la guàrdia civil
era conduïda per un home del poble,
diferent segons el barri, que indicava
el domicili de la persona que estava
en cerca. Tenim motius per pensar
que en molts casos l’acompanyant
de la parella de guàrdies era obligat.
Santos Jiménez Checa recorda com
a escassos metres de casa seva es va
creuar amb la parella de la guàrdia
civil i del seu acompanyant. Ja portaven dos companys de treball detinguts. Aquell dia la fortuna va somriure Santos, ni els detinguts ni l’home
que acompanyava la parella de la
guàrdia civil i que el coneixia ja que
era del barri el van delatar. Santos va
veure com paraven davant de la seva
porta. Va fugir i es va amagar a casa
d’un familiar. Avui ho pot explicar.
Un cop detinguts eren empresonats
a casa del capellà durant un o dos
dies. Alguns familiars recorden com
les seves mares anaven a aquella
casa-presó a portar menjar als seus
marits. Les nétes de Desideria Majarín Moreno recorden com aquesta va
anar un matí a portar l’esmorzar al
seu marit Ángel González González i
va veure com els feien pujar en un
5

6
7

8
9

camió, se’ls enduien carretera avall
i... els van fer desaparèixer. D’ells,
no se’n va saber res més. La filla del
desaparegut Marcelo Ruiz Muñoz,
també recorda com la seva mare
portava menjar en aquella casa presó. La informació que en tenim és
contradictòria. En el poble es deia
que eren a la presó de Talavera i que
un matí els en van treure per passejar-los.9
Els desapareguts són:
- Bartolomé Hernández Ruiz, “Cheneca” 49 anys. Va deixar esposa i
tres fills.
- Román Moreno Nieto, “Farruco” 48
anys. Va deixar esposa i tres fills.
- Ángel González González, “Higapan” 45 anys. Va deixar esposa i
cinc filles.
- Julián Díaz de Morenos, 42 anys. Va
deixar esposa i quatre fills.
- Vicente Montesinos Moreno, “Cigüeño” 42 anys. Va deixar esposa i
un fill.
- Francisco Muñoz Rodea, “El Himplao” 42 anys. Va deixar esposa i
cinc fills.
- Marcelo Ruiz Muñoz, “Vinagre” 42
anys. Va deixar esposa i cinc fills.
- Pedro Lebrero González, “Mochilas” 39 anys. Va deixar esposa i tres

La informació sobre aquest home és contradictòria: a l’expedient de l’Arxiu Històric de Toledo, es diu que se’l va trobar mort el dia 7 de novembre als voltants
de la carretera que va de Talavera a Pepino. Hi ha una llista de presoners de la
presó de Talavera del dia 30 d’octubre on apareix el seu nom. També apareix en
aquest llistat Aniceto Moreno Resino. Els testimonis de persones de El Real diuen
que les seves morts van passar a mitjan setembre.
A aquest home se’l relaciona amb la mort de l’agutzil de dretes Emilio Checa de Paz.
Segons la seva família dos guàrdies civils els van fer cavar una rasa al cementiri
mentre ells, els guàrdies, eren al bar. Quan els van cridar que ja estava acabada
la rasa, els van disparar abans que sortissin d’ella. Entrevista amb la seva filla
Justina Jiménez Lorente el 19 de maig de 2007.
Marcial es va amagar a casa dels seus pares uns vuit mesos fins que una veïna el
va delatar. Va estar detingut a la presó de Talavera. El van afusellar després d’un
consell de guerra, tot i que no era militar, el 12 d’abril de 1937.
Segons els germans del desaparegut Cayetano Mayoral Martín, Victoriana, Vicente i Teresa, la seva mare va estar enviant menjar a la presó mitjançant un
treballador de l’auto-correu que baixava cada dia a Talavera. El día 12 d’octubre, aquest home els va tornar la carmanyola dient-los que l’havien traslladat,
Segons aquesta família aquell dia, que aleshores s’anomenava Dia de la Raça,
fou el de la seva mort. Aquesta versió també la confirmen els germans Garrido
Jiménez, Remedios i Vicente: van escriure una carta a un oncle que vivia a
Talavera per tal que s’interessés pel seu nebot Mariano, també desaparegut en
el camió. Alguns certificats de defunció sol·licitats, per alguns dels familiars
d’aquests desapareguts quan va arribar la democràcia, per sol·licitar una compensació econòmica, tenen la data de la sol·licitud; d’altres simplement diuen
que van morir l’octubre de 1936.
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fills.
- Leonardo Fuentes Ruiz, 37 anys. Va
deixar esposa i quatre fills.
- Celedonio Fuentes Ruiz, “Olivares”
34 anys. Va deixar esposa i dos filles.
- Pedro Fuentes Ruiz, 32 anys. Va
deixar esposa i una filla.
- Jesús Illán Nuño, “Batallas” 28
anys. Va deixar esposa y dos fills.
- Mariano Garrido Jiménez, 28 anys.
Va deixar esposa y dos filles.
- Simeón Jiménez Martín, 28 anys.
Vidu.
- Rosalío Rubio Acedo, “Conejo”. 26
anys. Solter.
- Fausto Jiménez Nuño, “Pericón” 25
anys. Va deixar esposa i un fill.
- Víctor de Paz Lebrero, 17 anys. Solter.
- Cayetano Mayoral Martín, “Patas
tuertas” 17 anys. Solter.
- Bernardino Carpeño Fuentes, 17
anys. Solter.
- Juan Nuño Illán, 17 anys. Solter.
- Ceferino Moreno Martín, “Chispa”.
16 anys. Solter.
Hi ha el cas de Julián Díaz de Moreno, el qual no va anar a treballar
a les obres de les trinxeres sinó que
va ser el seu fill Eustaquio qui hi va
anar, però aquest no era a casa seva
quan el van anar a agafar. Per aquest
motiu, quan la parella de la guàrdia
civil, acompanyats per un home de El
Real, van anar a cercar-lo i no el van
trobar, se’n van endur el pare. Algú
havia de pagar el greu delicte de
guanyar-se el jornal pagat pel govern
elegit democràticament pel poble
espanyol i, per tant, govern legítim
de tots els espanyols. Qui va pagar
amb la seva vida aquest greu delicte
fou el seu pare Julián.
1.2 La segona repressió
A El Real, com en d’altres moltes
localitats d’Espanya, hi hagué una
segona onada repressiva de més baixa intensitat, però tan cruel com la
primera, que incidí sobre les mateixes famílies i persones anteriorment
represaliades. En algunes d’aquestes
famílies ja faltava el cap de família
o algun fill. Els falangistes que van
quedar al poble van ser allotjats a
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Documento 2. Trobat entre les taules i les teules en reformar una néta del desaparegut Julián Díaz
de Moreno una casa. Estava amagat en una caixa de metall descolorit pel pas del temps. En aquest
document les vídues i mares dels desapareguts demanaven informació al jutge sobre els seus familiars atès que pensaven que eren morts ja que se’ls havien endut de casa el 3 d’octubre de 1936 i des
d’aleshores no en sabien res. El document té data de setembre de 1939, però no es deuria presentar a
cap jutge per por de les represàlies

les cases de les famílies d’esquerres.
Els havien de donar llit, dinar i sopar.
Si ja era prou difícil poder alimentar
els habitants de la casa, haver d’alimentar una boca més va esdevenir
una situació dramàtica. De tant en
tant s’imposaven multes10, sense saber molt bé per què, a les famílies
del bàndol perdedor. Aquesta mena
d’impost, bé podria interpretar-se
com un tipus de contribució al finançament del moviment rebel o, potser, per tal d’enriquir els nous amos
de El Real. Aquestes multes podien anar de les 5 a les 50 pessetes
d’aleshores.
En moltes cases on el cap de família havia desaparegut, ho van passar
malament, francament malament.
Si en el poble el treball i els jornals
per als homes escassejaven, no cal
dir que per a les dones que de cop
i volta es trobaven vídues i amb fills
als quals alimentar, trobar una feina
era una missió gairebé impossible.
Sabem pels entrevistats i per experiències properes que uns quants

d’aquests infants moltes nits se
n’anaven al llit sense sopar, ja que
la seva mare no tenia res a oferirlos. Moltes d’aquestes mares vídues
es van veure obligades a demanar
almoina per poder donar de menjar
als seus fills. Per poder posar una
mica de remei a aquesta situació i
que molts d’aquests infants mengessin, com a mínim una vegada al dia,
es va fer un menjador social que es
trobava al número 20 del carrer de
Santa Bàrbara. Avui hi ha un edifici
de tres plantes11.
Sabem que a unes quantes d’aquestes dones joves vídues o soles, ja que
tenien el seu company a la presó, els
vencedors els demanaven favors sexuals, en molts casos eren els mateixos responsables de la seva situació.
No tenim notícies que cap d’elles
accedís a aquests favors, més aviat
tot el contrari: la seva dignitat, el
seu amor propi, els va impedir que
es deixessin tocar “ni la punta dels
cabells12. A unes quantes dones relacionades amb homes d’esquerres, bé

10 Alguns testimonis afirmen que aquestes multes queien mensualment.
11 Només a l’apartat 3.1 (Primeres detencions), hem comptabilitzat 63 infants que
es van quedar sense pare. Sabem que en van ser més.
12 Expressió que hem sentit unes quantes vegades a Amadora Morales Nuño, “Tía
Amadora”, assenyalant-se el dit.

per parentiu, bé per matrimoni o per
prometatge, els van rapar el cap.
Les treien en processó pels carrers
després d’obligar-les a empassar-se
una ració d’oli de ricí. Un home les
acompanyava tocant el tambor per
avisar del seu pas i que la gent sortís
a veure la tètrica processó. Es poden
veure escenes dramàtiques de com
actua en el cos el famós, per aquell
temps, oli de ricí, a la pel·lícula de
l’any 2001 de Montxo Armendáriz,
“Silencio Roto”.
Els falangistes varen reclutar joves, moltes vegades sota amenaces.
Com a la resta de les zones conquistades i amb eslògans del tipus:
“la Falange et crida, o ara o mai,
etc.”, van reclutar una trentena de
joves d’entre 18 i 30 anys. Primer els
van portar a Talavera i Toledo per
instruir-los i després els van enviar
als diversos fronts. Alguns d’ells van
fer tasques de neteja ideològica als
pobles del voltant de Talavera. No
tots s’hi varen allistar per por a les
amenaces –tot i les amenaces, no els
va passar res a les persones que no
s’hi van allistar-; també n’hi va haver que s’hi van enrolar per idees i,
per què no, en aquells dies el que
feia mascle, el que estava de moda,
o la forma d’amagar un passat lligat
a les esquerres, era lluir la camisa
blava de la Falange amb el seu jou i
les seves fletxes en el pit. Això últim
fou un pur instint de supervivència
que van haver d’aplicar-se moltes
persones, en diversos punts d’Espanya, per tal de poder continuar vivint.
En els últims mesos de la guerra molts italians varen arribar a El
Real per descansar; podia ser que es
tractés de components de la Divisió
Littorio, o d’una part d’ella. Igual
que els falangistes dels primers mesos, foren allotjats en cases forçats
per qui tenia el poder, que no eren
altres que les noves autoritats ajudades per la camarilla de falangistes
forans i locals, els quals des d’un primer moment s’organitzaren en una
Gestora
Aquests nous forasters estrangers
en el nostre país, varen tractar bastant bé els veïns de El Real. Els ofici-

als tallaven d’arrel qualsevol intent
d’abús per part de la tropa13.
1.3 La contribució de El Real a la
guerra
Segons el llibre parroquial “Status
Animarum” hi ha una relació de veïns de El Real, “feligresos d’aquesta
parròquia”, que moriren a la zona
roja. És de suposar, pel tractament
que se’ls dóna en el text esmentat,
que eren d’esquerres: no moriren
per Déu i per la Pàtria. Ni detalla si
són enterrats o què se’n va fer, de
les seves restes. Són:
- Martín Jiménez González, 31 anys.
Casat.
- Felipe Pérez Martín, 17 anys. Solter.
- Aniceto Fuentes Moreno, 23 anys.
Solter.
- Mariano Llorente Moreno, 21 anys.
Solter.
- Antonio Ruiz Illán, 27 anys.
Seguint el text esmentat, els quatre primers moriren a Talavera de la
Reina el 8 de setembre. És possible
que participessin en els combats de
la contraofensiva republicana que
va tenir lloc entre els dies 5 i 8? El
cinquè, Antonio Ruiz Illán, va morir
del 17 al 18 de setembre a Talavera
amb unes quants veïns més a causa
d’haver fet trinxeres per als rojos.
Aquesta informació es contradiu
amb la documentació recollida per
la néta d’un desaparegut i amb els
testimonis de molts dels seus familiars. Els 21 desapareguts: els van
detenir, els van treure de casa seva
a El Real el dia 3 d’octubre, com es
pot comprovar en el document 2.
El text parroquial diu que aquests
21 homes –amb aquest últim serien
22-, van ser afusellats del 17 al 18
de setembre. Podria ser que aquest
error en les dates estigués destinat a
entorpir investigacions posteriors, si
n’hi hagués hagut.
També hi van morir:

- Víctor Moreno Checa, 23 anys. Solter.
- Teodoro Maqueda Maqueda, 21
anys. Solter.
- Lucio Rey Ramos, 16 anys. Solter.
- Julián Plasencia Maqueda, 32 anys.
Casat.
- Juan Bautista Ramos Moreno, 23
anys. Solter.
- Leonor de Morenos García, 20 anys.
Soltera.
És probable que durant els gairebé
tres anys de cruenta guerra morissin
més persones de El Real enquadrats
en les files de l’exèrcit republicà, tot
defensant la legalitat vigent aleshores atès que, com comentàvem més
amunt, alguns joves davant la imminència de l’entrada de les tropes
insurrectes al poble, van fugir cap
a Pelahustán per tal d’allistar-se en
les files lleials al govern legítim de
la nació.
En el llibre esmentat, hi ha una
relació dels morts en el bàndol franquista en els gairebé tres anys de
guerra. En aquesta llista sí que s’esmenta en quin front varen morir, la
data de la mort i on se’ls va enterrar.
S’esmenten els testimonis de companys del difunt confirmant el succés. Els difunts són:
- Eusebio Garrido Muñoz, 30 anys.
Casat.
- Pedro Majarín Barderas, 30 anys.
Casat.
- Francisco Sierra Muñoz, 29 anys.
Solter.
- Antonio Moreno García, 26 anys.
Solter.
- Domingo Fernández Sierra, 26
anys. Solter.
- Francisco Sánchez Ramos, 25 anys.
Solter.
- Pedro Nuño López, 25 anys. Solter.
- Víctor Maqueda Maqueda, 25 anys.
Solter.
- Cecilio Morales Moreno, 24 anys.
Solter.
- Jesús Muñoz Ortega, 23 anys. Solter.

13 Els successius generals (4) que tenien el comandament del Corpo Truppe Voluntario Italiano (CTV) varen protestar unes quantes vegades als seus superiors a
Itàlia, pel tractament que les tropes franquistes aplicaven als presoners de guerra i a la població civil. En El Real aquesta tropa donava de menjar a les persones
que ho necessitaven i que anaven amb olles on els soldats tenien la cuina.
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- Adrián Garrido Muñoz, 23 anys.
Solter.
- Antonio Muñoz Sánchez, 23 anys.
Solter.
- Miguel Moreno de Morenos, 23
anys. Solter.
- Pablo Rubio Rey, 23 anys. Solter.
- Marcelino Sierra Muñoz, 22 anys.
Solter.
- Bonifacio Rubio Sánchez, 22 anys.
Solter.
- Dámaso Hernández Díaz, 22 anys.
Solter.
- Juan Francisco Muñoz Muñoz, 20
anys. Solter.
- Jesús Díaz Moreno, 19 anys. Solter.
- Eusebio Felipe Majarín, 18 anys.
Solter.
La guerra civil no fou una lluita entre el bé i el mal segons els
prejudicis de qui escrigui sobre el
conflicte, sinó una experiència traumàtica per a tots els espanyols, de
molt de dolor i molt de patiment,
en la qual varen guanyar molt pocs i
hi van perdre molts per no dir tots.
El Real de San Vicente, poblet del
nord-oest de Toledo, va contribuir,
segons la nostra opinió de manera
excessiva, a l’última i fratricida
lluita que va devastar Espanya i la
va omplir d’horror, desgràcia, dolor
i mort, durant trenta-tres llarguíssims mesos.
En el cens de 1930 hi havia en El
Real 2206 persones, de les quals
1099 eren homes i 1107 dones. 427
homes i 429 dones eren casats,; és
a dir que en El Real hi havia 429 matrimonis als quals cal atribuir, sense
cap rigor científic però lògicament,
els 623 homes i 591 dones solters
com a fills dels esmentats matrimonis. Si considerem que dels homes
casats un 1/6 part són grans ens
queden 356 homes casats en edat
de treballar. Amb els homes solters,
si pensem que la meitat són menors
de 14 anys i que a partir d’aquesta edat calia treballar, queden 312
homes solters aptes per al treball.
Amb aquestes dades obtenim una
població activa de 668 persones.
Si d’aquesta població en restem 66
homes morts o desapareguts, als
quals també cal afegir, pel cap baix,
uns altres 35 homes que van pagar
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amb la presó la seva implicació en
la guerra en el bàndol vençut, i que
fins al 1945 no van començar a tornar a casa, tenim un total de 95 homes que no poden treballar. La població activa en el poble es redueix
en un 15,12 %. El potencial econò-

mic del poble es va reduir considerablement, i les generacions posteriors en van patir les conseqüències, particularment les famílies del
bàndol vençut. La nostra opinió és
que fou una contribució excessivament alta per a un poble tan petit.

Document 3. Cens de 1930 de la província de Toledo de El Real de San vicente

2. El paper de l’Església
Sens dubte els revolucionaris varen
culpar l’Església de tots els seus mals
i es van acarnissar en els capellans,
frares i monges. Els franquistes també varen participar en aquesta repressió contra el clergat, tot i que
en menor mesura: al País Basc van
afusellar vint sacerdots i algun altre
més repartit per la geografia espanyola pel fet de negar-se, criticar, o
no estar d’acord amb les matances
i genocidis que es duien a terme.14
L’Església per la seva condició religiosa hauria d’haver estat neutral i
hauria d’haver intentat de moderar
tots dos bàndols; tanmateix, des de
la instauració de la II República es
va llançar a la política no solament
amb el seu sindicat Acció Catòlica,
sinó que molts dels seus integrants
varen participar en mítings a pobles
i ciutats des dels altars.
Des d’un primer moment es va

posar al costat dels insurrectes i la
guerra civil es va convertir en croada. L’eix fonamental dels insurrectes
fou: Religió i Pàtria, que es consolida
en l’apel·latiu als qui moriren “per
Déu i per la Pàtria” que és el punt
crucial de la ideologia dels insurrectes. Aquestes idees també es reflecteixen en els lemes populistes dels
polítics de la CEDA:
”Ante todo España y sobre España
Dios” (Primer de tot Espanya i sobre
Espanya, Déu).
En aquells anys, l’alt clergat i el
papat identificaven religió i ordre social. En identificar l’ordre social amb
la religió legitimaren el que consideraven una guerra religiosa contra els
“sense Déu”. El caos i la revolució,
distint a l’ordre social, menaren a
la il·legitimació del govern del Front
Popular. Hom deia a la pastoral de
l’1 de juliol de 1937:

14 Per a més detalls: H. Thomas, Vol. I, Pág. 125 i ss., La Guerra Civil Española.
En el poble veí de Castillo de Bayuela, els moros van fer servir l’església com a
hotel i les petites capelles laterals es van fer servir de latrines.

“No es una guerra política ni una
guerra social, es una guerra religiosa que por serlo se hace patriótica,
y si se tiene en cuenta que la única
civilización es la cristiana, también
es una guerra por la civilización”.
Sembla clar que l’alt clergat estava extremament preocupat pel
compliment del sisè manament i no
el preocupava tant que el cinquè es
deixés de complir.15 El fet que l’Església s’identifiqués amb l’alçament i
el bàndol rebel, li donés tot el suport
del seu aparell ideològic i el beneís,
no justifica les morts de molts membres de la Institució Catòlica ni la
destrucció dels seus temples.
En El Real de San Vicente en aquelles dates hi havia dos capellans,
Valentín Moreno González que era
el titular de la parròquia de Santa
Catalina i Gregorio Sánchez Batres,
fill natural del poble, ja gran i que,
probablement, deuria estar jubilat.
Quan començà la revolta militar,
ajudats pels socialistes de El Real,
s’amagaren en cases i pallers en el
camp. Cada dos o tres dies, aquests
homes d’esquerres els portaren menjar i els canviaren de lloc per tal que
els milicians no els trobessin. Inexplicablement el rector titular decidí
abandonar el refugi segur i marxar.
No se sap ben bé perquè prengué
aquesta decisió i se’n va anar cap al
poble de Sartajada, per un territori
ocupat pels milicians. Aquesta decisió va ser la seva sentència de mort.
El dia 14 d’agost fou detingut pels
volts d’aquesta localitat i afusellat
pels milicians. Tenia 50 anys. Hi ha
tota mena d’especulacions sobre els
motius del perquè de la seva marxa
però, en general, els testimonis orals
coincideixen a dir que hi deuria haver hagut alguna cosa entre els dos
sacerdots; potser van pensar que un
de sol passaria més desapercebut.
Quan el poble va ser ocupat per
les tropes rebels, el sacerdot que, a
més, era militar, abans amagat pels
socialistes i ara lliure, va participar
o si més no va fer res per evitar la
detenció i posterior mort de molts
detinguts. Algunes dones dels socialistes detinguts van anar a veure’l
per demanar ajuda per als seus ma-

rits, els quals precisament l’havien
salvat d’una mort segura. La resposta a aquestes dones fou molt eloqüent: “A mí me ha salvado la providencia”16.
La providència en aquesta ocasió
tenia figura humana representada
en els homes d’esquerres que el van
ajudar a continuar viu. La parròquia
de Santa Catalina, església de El
Real, no va patir cap mal digne d’esment. La sort va ser completament

diferent per a algunes de les seves
imatges: a la Virgen de los Dolores,
patrona del poble, li tallaren una mà
i es va haver de restaurar.
Tot i que l’església no va patir
danys, en el poble, per ordre del senyor bisbe, es va fer una col·lecta o
subscripció, des del 15 al 31 de gener de 1939, a favor de les esglésies
devastades. S’hi recolliren 223 pessetes que van ser trameses al bisbat
el 22 del mes següent.

Document 4. Comunicació entre la Junta Provincial de Llibertat Vigilada i la de El Real de San Vicente.

15 Cinquè manament: no mataràs; sisè: no cometràs actes impurs.
16 Aquesta frase la recorda amb tota claredat Juana Sierra Sierra: amb sis anys va
acompanyar la seva mare a demanar ajuda al capella esmentat. En sentir aquesta resposta es va posar a plorar, juntament amb la seva mare.
17 Página 194 del llibre parroquial Status Animarum
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3. La llibertat vigilada
Quan va acabar la guerra, es va
aplicar, en paraules de Serrano
Suñer, “la justícia al revés”. El poble
es convertí en un petit camp de concentració per als vençuts. Molts foren empresonats en el mateix poble i
sense cobrar res, els obligaren a treballar empedrant carrers. Una trentena llarga de persones de El Real va
pagar amb la presó o en batallons de
treball repartits per tot Espanya, no
haver fet res en contra del govern republicà o haver-li donat suport. Les
condemnes que els varen imposar
van anar des de la reclusió de dotze
anys a la pena de mort. Acabada la
guerra no es va afusellar ningú; als
condemnats a l’última pena se’ls la
va commutar per 30 anys de reclusió
i, posteriorment, a molts d’ells per la
de 12 anys i un dia.
A partir de 1943 aquests detinguts
van començar a retornar al poble i
van passar a dependre de la Junta
Local de Llibertat Vigilada; a més de
presentar-se cada cert nombre de

dies a la caserna de la guàrdia civil
d’un poble veí on, amb freqüència,
foren apallissats sense cap motiu (de
vegades per haver arribat dos minuts
tard i d’altres vegades per fer-ho
massa d’hora), l’esmentada Junta
enviava mensualment un informe a
la Junta Provincial on es detallava si
treballaven o no, i sobre la conducta
dels homes sota el seu control
Quan van entrar les tropes rebels al
poble, van obligar la gent d’esquerres a portar un braçalet negre per tal
de distingir-los. Després d’acabada
la guerra, els van obligar a continuar-lo duent per tal que recordessin la
seva condició de perdedors.
A alguns d’aquests presos i a les
seves famílies més directes, esposa i
fills, se’ls van confiscar tots els seus
béns, inclosa la casa, que passaren a
formar part dels Béns Confiscats als
Rojos, i que depenien d’un administrador; amb aquesta acció no només
es castigava el pres sinó també la
seva esposa i fills. Aquests béns els
van utilitzar en benefici propi les noves autoritats del poble. En alguns
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casos hi van fer negoci; la casa d’un
dels detinguts va ser llogada a un
empresari perquè, atès que era gran
i espaiosa, s’hi instal·les un bar i un
ball. El preu eren 200 pessetes anuals. Aquestes propietats es van començar a retornar a partir de 1945,
tot i que tenim certes sospites que
no totes van ser tornades.
Calia que acudissin a missa regularment; si no ho feien el capellà preguntava per qui faltava als coneguts
o familiars. Era obligatori de confessar-se un cop a l’any. En el confessionari lliuraven un paper amb el nom.
Se suposa que això era una mena de
control per part del sacerdot.
Vint anys després de la guerra, Santos Jiménez Checa, va anar a treballar a la Companyia Metropolitana de
Madrid (Metro de Madrid). Havia superat les proves. El que no va poder
superar va ser l’informe que la companyia va demanar al seu poble. Les
autoritats de El Real va contestar que
provenia d’una família desafecta, és
a dir que la seva família era del bàndol perdedor i per tant, rojos.

Entrevistes personals amb:
Antonio Sánchez Lebrero; Amadora Morales
Nuño; Inocente Checa Díaz i la seva dona Juana Sierra Sierra; Angelita Illán Garrido; Moisés
de Moreno Martín i la seva dona Maria Ruiz Barderas; els germans Mayoral Martín, Victoriana,
Vicente i Teresa; els germans Garrido Jiménez, Remedios i Vicente; Áurea de Paz Lebrero; Santos Jiménez Checa i la seva dona Clara
Sierra García; Celedonio Moreno Barba “Cele”;
Inocencia Barba Plasencia; Luz Plasencia Jiménez; Reyes Moreno López; Estela Checa Plasencia; Senen Plasencia; Jacinto García Sierra i la
seva dona Ascensión González Llorente; Pablo
Fernández; Sergio Muñoz Gómez i la seva dona
Justina Jiménez Llorente
El meu més sincer agraïment a Carmen Díaz
Sierra per haver-me deixat el document que la
seva àvia va guardar per tal que ella i els seus
pares el trobessin (document 2).
Altres fonts:
Arxiu General Militar d’Ávila
Arxiu Històric Provincial de Toledo
Arxiu Municipal de El Real de San vicente
Arxiu de la presó d’Ocaña
Arxiu privat de Víctor Moreno Maqueda
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A

l Regne Unit hom anomena la
Segona Guerra Mundial com la
guerra del poble perquè va ser el
poble qui va patir i combatre el
feixisme. S’evacuaren les ciutats
britàniques a causa de l’horror
que portaven els avions nazis. Tot
i que l’evacuació fou un fracàs1,
les classes socials es van barrejar,
van conviure juntes i potser van
aprendre que el patiment no entén
d’estructures socials. La guerra va
comportar la unió del poble contra
el feixisme i també el consens popular sobre la necessitat d’establir
uns mínims que suposessin l’alleujament de la diferència social, incrementada, a més, a causa de la
guerra. D’aquesta manera, l’estiu
de 1945, després de la victòria,
va sortir escollit un govern socialdemòcrata que va dur a terme una
sèrie de mesures enyorades per la
societat. Fou aleshores quan va començar a desenvolupar-se l’Estat
del Benestar que, encara que minvat, existeix al Regne Unit com si es
tractés d’un recordatori de les conseqüències d’haver vençut el feixis-

Figures 1 i 2 Memorial Brigades Internacionals

me. Tanmateix, el poble espanyol
també va perdre una guerra que bé
podria ser considerada com la guerra del poble.
Tres potències que varen parti1

cipar a la Segona Guerra Mundial
també havien participat a la Guerra
Civil espanyola: la Unió Soviètica,
l’Alemanya Nazi i la Itàlia Feixista.
Podrien haver-ne estat cinc, si el

Calder, A. (1992). The people’s war: Britain 1939-1945. London: Pimlico.
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Imatge 3. Refugiats a Toledo. Font primària BNE

Regne Unit i França haguessin decidit d’ajudar la República, en lloc
d’optar per la política de la no-intervenció i aïllament del conflicte.
No va passar gaire temps perquè
el govern del conservador Neville
Chamberlain s’adonés del seu error
en veure que a Londres queien les
mateixes bombes que havien deixat Espanya en ruïnes. Afortunadament, hi va haver britànics que sí
que van entendre l’amenaça que
suposava el feixisme per a qualsevol
democràcia i, en un exemple de solidaritat, al voltant de 2100 homes i
dones van anar a Espanya per tal de
combatre’l, i van fer de la Guerra
Civil la seva pròpia guerra. Conformaren part de les sempre heroiques
Brigades Internacionals, que van començar a lluitar contra el feixisme
molt de temps abans que ho fessin
els seus propis governs. Com recorda el monument situat a Londres en
honor seu, 526 brigadistes britànics
varen morir a Espanya, on encara
ara descansen els seus cossos.
Però és a La Manxa on fixem la
nostra atenció; just a Toledo, en
un indret estratègic hi ha el poble
de Maqueda, amb el seu imponent
castell de la Vela. Com es desprèn
de la Causa General, era un poble
bastant actiu, parlant en termes
polítics, ja que, abans de la guerra,
dels 840 habitants que tenia, 400
pertanyien a algun sindicat o partit polític d’orientació socialista,
mentre que amb prou feines n’hi
havia un centenar que pertanguessin a organitzacions dretanes. No és
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d’estranyar, doncs, que aquell dia
18 de juliol de 1936, quan les notícies sobre el cop d’Estat van arribar
a la població mitjançant les ones
d’Unión Radio, les autoritats locals
es mantinguessin unànimement lleials al govern legítim del Front Popular. Unànimement si no hagués
estat pel Jutjat Municipal, el qual
va donar suport al cop d’Estat i va
arribar a empresonar alguns dirigents, la privació del llibertat dels
quals no va durar gaire ja que ràpidament van ser alliberats i els seus
expedients van ser presos al jutge.
A més, es va crear un Comitè Local
que va ser evacuat davant de la por
que suposava l’avanç de les tropes
rebels i la carnisseria que havien
fet a Badajoz. Aquesta suposició es
desprèn del fet que només trenta
persones es van quedar a rebre els
rebels, mentre que la resta va ser
protagonista de les famoses caravanes de refugiats manxecs cap a
Madrid, entre ells els meus besavis
i els seus fills.
Pedro Carrillo Rodríguez, el meu
besavi, era un llaurador manxec
membre de la Federació de Treballadors de la Terra, depenent de
la UGT. Catòlic i socialista, no va
dubtar ni un moment a unir-se a les
Milícies Socialistes quan va arribar
a Madrid i va creure que la seva
família estava salvada. Fou ascendit a sergent d’Infanteria de la 66

2

Brigada Mixta el 30 de desembre de
1938, com bé recull el Diari Oficial
del Ministeri de Defensa Nacional,
número 344. Tanmateix, el final de
la guerra i la ferma creença de no
haver fet res de dolent, el menaren
a tornar a casa seva, a llaurar les
seves terres. Feina que va fer fins
aquell dia de 1940 quan el detingueren a casa seva, amb la barba a
mig afaitar i davant dels seus fills.
Els anys de silenci imposat no
aconseguiren, tanmateix, d’esborrar de la memòria del meu avi, el
qual aleshores tenia set anys, el
record de l’última vegada que va
veure el seu pare: tret a la força
de casa seva per un grup de falangistes del poble. Suposadament,
aquell dia també fou detingut Gonzalo Díaz Morejón, que havia estat
alcalde de Maqueda en temps de la
República. Després d’un breu pas
per la presó d’Escalona, on la meva
besàvia el va poder visitar una vegada, va ser traslladat a la presó i
camp de concentració de La Seda a
Talavera de la Reina. El 27 de juny
de 1940, al cap de poc temps de la
seva detenció, va ser condemnat a
l’última pena en un judici militar
sumaríssim d’urgència en el qual

Imatge 4. Pedro Carrillo Rodríguez

Arxiu General Militar de Madrid. Fons Madrid. Leg. 438/2781. Procediment sumaríssim d’urgència de Pedro Carrillo Rodríguez.

el van trobar culpable d’auxili a la
rebel·lió2. Aquell mateix dia, davant de les parets del cementiri de
Talavera, els rebels assassinaren
Pedro i Gonzalo, els quals van ser
enterrats a la fossa comuna del cementiri, per haver auxiliat la legítima i democràtica Segona República
i defensat el poble del terror que
havien portat els veritables rebels.
L’exili, com li proposava el seu sogre abans de ser detingut i assassinat, no va resultar més fàcil que
quedar-se per a un altre veí, el qual
va acabar empresonat al camp de
concentració de Mauthausen, on va
ser testimoni del seu alliberament i
de qui se sap que, al cap dels anys,
va tornar a Espanya. Maqueda és,
per tant, un exemple del consens
popular a l’entorn de la legitimitat
de la Segona República i del seu govern del Front Popular, però també
un exemple de la repressió posterior, que els anys de silenci no van
aconseguir esborrar de la història.
Guanyar o perdre la guerra contra
el feixisme va marcar, per tant, el
desenvolupament de dos tipus de
mentalitat ben diferents. Tot i que
les mateixes bombes que van deixar
Madrid en ruïnes també ho van fer
a Londres, el desenllaç del conflicte va haver de produir, necessàriament, resultats diferents. La victòria del Regne Unit va portar aparellada el consens sobre l’Estat del
Benestar mentre que la victòria del

Imagen 5. Fossa comuna en el cementiri de Talavera de la Reina

feixisme a Espanya va comportar
anys de misèria, silenci i repressió.
Mentre que al Regne Unit s’homenatja sovint les Brigades Internacionals, a Espanya els infants que un
dia fugiren de les bombes continuen
cercant on reposen les restes dels
seus pares. El cost d’haver perdut la
guerra també es tradueix en el fet
que les terceres generacions després del conflicte bèl·lic les víctimes del qual encara es troben a les
vores de la carretera, varen néixer
i van ser educades en una dictadura
de tipus feixista, la transició de la
qual no va menar a un procés semblant a la desnazificació alemanya.
Malgrat tot, la nostra guerra civil i
la Segona Guerra Mundial van ser
dues batalles de la mateixa guerra.
La nostra guerra també va ser la

seva. La mateixa guerra entre dos
bàndols molt diferents: el que representava la dictadura feixista i el
que representava la democràcia, el
sistema del poble. És per això que
ara, quan sóc lluny d’Espanya, comprenc les semblances però també
les diferències en els resultats. És
ara, quan passo pel carrer on expliquen que va viure el brigadista Vicent L. Deegan, que entenc que va
ser la mateixa guerra. Ell sí que ho
va entendre ja que va anar a una
guerra que veia com a pròpia i fins
i tot va donar la vida per aquesta
guerra. Des d’aleshores, V. Deegan
reposa en algun indret dels camps
aragonesos, mentre jo passejo pel
carrer on ell acostumava a viure,
comprenent les semblances i les diferències del desenllaç.
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1936, “ELS CANARIS”, UNS VISITANTS INDIGNES
Emilio Sales Almazán
President del Fòrum per la Memòria de Toledo
i del Fòrum per la Memòria de Castella-La Manxa

A

l voltant del 3 de setembre fem
un acte de homenatge a les víctimes del franquisme al cementiri de Talavera de la Reina Un 3 de
setembre de l’any 1936, les tropes
de l’exèrcit d’Àfrica, l’anomenada
“columna de la mort”, entraren a
la localitat i va començar una terrible repressió, a sang i foc. Van assassinar centenars de persones que
cometeren el “delicte” de defensar
la legalitat democràtica que representava la República. Centenars de
persones de totes les edats i indrets,
no solament a la ciutat de la ceràmica, en pobles veïns, i més enllà
dels límits que marquen el territori
fronterer van ser víctimes d’aquesta
repressió.
L’any 2016 es va escaure el vuitantè aniversari del tràgic esdeveniment; l’administració local no s’ha
dignat de commemorar l’aniversari,
una vergonya que queda en el dèbit d’un govern local que s’omple la
boca de democràcia però que no la
practica. És de suposar que qualsevol que s’anomeni demòcrata és, en
essència, antifeixista (disculpeu-me
l’acudit en una qüestió tan seriosa
com aquesta).
Doncs bé, enguany l’acte d’home-
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Placa al cementiri de Talavera de la Reina en record dels dirigents republicans canaris assassinats

natge es va fer el dia 10 d’aquell
mes, ja que ciutadans i ciutadanes
de Canàries ens en varen confirmar
la presència per assistir a l’acte i
conèixer la placa que fa uns mesos
es va instal·lar a la paret de la fossa comuna, en homenatge als 10 di-

rigents republicans de les illes que
van ser traslladats des d’aquell indret fins a la nostra ciutat. La història d’aquests assassinats, finalment,
està documentada. És una història
que es coneixia en petits àmbits i de
la qual se saben més detalls gràcies

a les investigacions i la recopilació
de dades per part de familiars, historiadors i altres persones que lluiten per recuperar la Memòria dels
qui van ser represaliats i assassinats.
A Talavera hi arribaren familiars de
dos dels assassinats, representants
de l’ajuntament de Las Palmas, un
regidor i membres de la comissió
creada per a recuperar la Memòria
Democràtica de l‘illa, i també membres del col·lectiu d’Arucas. Varen
fer milers de quilòmetres per donar
fe que la Memòria és la base per recuperar valors de veritat, justícia i
reparació per a les víctimes del franquisme. Des de Canàries, però també
des d’Estats Units, Bilbao o València
es desplaçaren persones per honorar
el record d’aquells herois, d’aquells
patriotes.
Fa poc ha aparegut un llibre1 que
han elaborat els historiadors Agustín
Millares i Maximiliano Paiser sobre la
història del segrest d’aquests dirigents republicans fins a Talavera i el
seu assassinat el 12/13 de setembre
de 1936. Però com que la història
sembla una novel·la (per a novel·les
ja ho deixem a Stanley G. Payne o
Pio Moa) i la realitat supera generalment la ficció, explicaré en poques
línies la història d’aquesta violació
dels drets humans i amb ella demostraré l’abjecta actuació d’aquests
“valerosos” falangistes.
Les illes Canàries tingueren un important paper en allò que pertoca al
cop d’estat franquista. L’any 2011
va aparèixer una obra molt interessant i important per aclarir algunes
qüestions que tenen a veure amb la
presència de l’insurrecte Francisco
Franco en aquelles dates a Las Palmas de Gran Canària. El professor
Ángel Viñas va publicar un llibre intitulat: “La conspiración del general
Franco” on desmunta la història oficial sobre el general Balmes. Segons
la historiografia franquista aquest
oficial va morir en un desgraciat accident mentre feia servir una arma,
però les investigacions més actuals
deixen al descobert les més que probables causes de la seva mort; la
mort va ser un assassinat atès que
el general Balmes s’oposava al cop

Lliurament de la medalla de la Llibertat al senyor Sergio Millares, regidor de l’excel·lentíssim ajuntament de Las Palmas de Gran Canària

d’estat feixista.
És curiós que un general vagi sol
al camp de tir a provar armes quan
(els qui hem fet el servei militar, per
gràcia o per desgràcia, no ens podem
imaginar un general fent proves amb
les armes dels seus subordinats) té
els ressorts necessaris per tal que un
suboficial d’armament faci aquesta feina. I menys encara recolzar
la pistola en el ventre per tal de
comprovar perquè s’havia encallat.
Aquesta circumstància fou aprofitada per Franco per viatjar a les seves
exèquies volant des de Tenerife, on
era comandant militar de Canàries
(quina poca vista la del govern de
la República de no haver-lo enviat
a...) fins a l’illa la qual cosa facilità el seu desplaçament posterior,
on tenia a la seva disposició l’avió
Dragón Rapide (finançat pel banquer
Juan March, que va posar 2000 lliures. El director de l’ABC Juan Ignacio
Luca de Tena, el seu corresponsal a
Londres Juan Bolín, i l’inventor de
l’autogir Juan de la Cierva, van mitjançar amb el militar Hugh Pollard i
l’editor Douglas Francis Jerrold els
quals, connectats amb els serveis secrets britànics de l’M16, varen ajudar a llogar l’avió). Aquesta qüestió
1

no és intranscendent, les dates són
totes exactes per comprovar que tot
estava planificat pels sediciosos
I ara unes pinzellades sobre la
història d’aquests “canaris”en el
seu anar i venir des de l’indret de
partida fins a les seves proeses per
Talavera i els pobles del voltant. Espero la publicació del llibre que he
esmentat més amunt per aprofundir
molt més sobre aquesta història que,
ben segur, ens apassionarà.
Les primeres notícies, una mica
vagues, sobre la presència dels qui
s’anomenen genèricament “els canaris” em van arribar fa anys d’alguns camarades i companys que són
naturals de pobles de la vora de Talavera. Sobretot de Raimundo Bautista López, que avui té 90 anys, que
és natural de El Carpio de Tajo i que
amb 10 anys ja va patir els disgustos de la guerra civil i la posterior
repressió. Tenia coneixement de les
dites i comentaris que es transmetien per aquells indrets (quina llàstima haver perdut tant de temps i no
haver pogut recuperar la MEMÒRIA
ORAL) i ens va fer un relat de la seva
experiència quan l’autor del llibre
esmentat ens va visitar a Talavera.
El tema, com molts d’altres, se’ns

Agustín Millares Cantero i Maximiliano Paiser Medina “Doctor Monasterio (19091936) Un joven isleño asesinado por falangistas. Editorial Llibres de l’Anacrònica
2016.
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ha escapat per la indiferència d’uns
i altres, sobretot per la manipulació
que va significar l’anomenada “santíssima transició”, que va organitzar
una parafernàlia d’oblit i amnèsia.
Va passar a ser una qüestió d’investigació i aprofundiment per saber
aquesta història i tot el que possiblement poguéssim trobar encara
amb els problemes derivats del pas
del temps i de la nul·la col·laboració
d’aquells que tenen la responsabilitat d’ajudar les víctimes.
Dret a saber la veritat
Vegem-ho, doncs. Segons les fonts
que s’han pogut trobar n’hi ha dues
de màxima importància. Una és l’entrevista que l’investigador, periodista i historiador, Maximiliano Paiser fa
a la germana del doctor Monasterio
a Veneçuela i l’altra, importantíssima,la carta que un dels assassins falangistes, José Ignacio Ojeda, envia
a un amic el 23 d’octubre de 1936
des de la localitat de Rielves (Toledo).
La nit del 5 de setembre de 1936,
un grup de destacats dirigents republicans de Canàries van ser trets del
camp de concentració de La Isleta,
d’altres de la presó provincial i estibats com a càrrega a les bodegues
del vapor “Domine”, disposat per al
trasllat de 700 individus allistats a la
primera bandera de Falange. Partien com a voluntaris al front sud de
Madrid. Després de l‘arribada al port
de Vigo, aquests ostatges republicans van haver de patir un lamen-

table trasllat, primer fins a Càceres
i després fins a Talavera, on van arribar el dia 13 de setembre (hi ha
dubtes si podrien haver-hi arribat
el dia abans). Segons sembla, després de les investigacions que s’han
dut a terme, van ser traslladats des
de l’estació de tren fins a les rodalies del riu Tajo. Pel que sembla
van acampar-hi i aquests mateixos
elements feixistes es podrien haver
jugat a les cartes l’heroïcitat d’assassinar els seus ostatges. Segons
les investigacions van ser assassinats
i llençats al riu des del Puente de
Hierro.
Qui eren aquests representants republicans?, a continuació passem a
explicar-ne una petita biografia de
cadascun.
Manuel Monasterio Mendoza:
Metge de professió i afiliat al partit
azañista d’Izquierda Republicana.
Anomenat el “metge dels pobres”.
Responsable de la Mutualitat Obrera medicofarmacèutica, cooperativa
de la Federació Obrera, i també va
pertànyer al Socors Roig Internacional. Detingut els primers dies del
cop i internat a la presó provincial
de Las Palmas i al camp de concentració de la Isleta, d’on fou tret el 5
de setembre per tal de ser embarcat
al vapor Dómine.
Andrés Zamora Zorraquino: Va
néixer el 1892, natural de Torrent
(L’Horta, País Valencià). Era funcionari de Correus i Telègrafs, on assolí
el càrrec de Cap de Negociat de 2a.
Membre del Partit Socialista. El 21

Imatge3. Motonau DOMINE. Del llibre La Maquinista Terrestre y Marítima 1856-1944

74

de juliol de 1936 va tenir una topada
amb dos falangistes que van escorcollar casa seva Va ser jutjat l’agost del
mateix any i tot i que va ser absolt
del delicte d’excitació a la rebel·lió
fou condemnat per injúries. Va ser
confinat al camp de concentració de
la Isleta, d’on va ser tret el 5 de setembre per ser embarcat en el vapor
Domine.
Amadeo Hernández Hernández:
Resident a Taco (Tenerife). Anarquista. Pel que sembla, va viatjar
en el vapor “Viera y Clavijo”, amb
Franco de passatger, i va fer la travessia de Santa Cruz de Tenerife a
Las Palmas. Fou detingut quan el
vaixell va arribar a Las Palmas el 16
de juliol de 1936 i acusat d’intentar
matar Franco quan aquest acudia a
l’enterrament del general Balmes.
Sembla que portava una pistola en
el moment de la seva detenció. Va
ser reclòs en el camp de concentració de la Isleta, d’on fou tret el 5
de setembre per embarcar-lo en el
vapor Domine.
José Ochoa Alcázar: Se sap ben
poc d’ell, llevat que assistia al congrés del PCE de Canàries en representació de la direcció comunista
nacional. Fou director de Mundo
Obrero. Va romandre al camp de
concentració d’on fou tret el 5 de
setembre per embarcar-lo en el vapor Domine.
Primitivo Pérez Pedraza: Natural
de Madrid, de professió tipògraf, solter, havia exercit càrrecs a l’Executiva Nacional de la UGT i va pertànyer
posteriorment a l’ala largocaballerista del PSOE. Desconeixem la data
en què va anar a les Illes i els motius
que el van empènyer a fer-ho; en tot
cas és possible que hi hagués estat
enviat per la UGT i/o el PSOE per
tal de reforçar-ne les organitzacions
canàries en el context del final de
la dictadura de Primo de Rivera. De
qualsevol manera, a les acaballes de
la dècada dels 20 apareixen públicament a la premsa presidint el Sindicat d’Arts Gràfiques de Las Palmas. A
més, amb la proclamació de la Repú-

blica i a causa de la seva militància
al PSOE, serà regidor per l’ajuntament de Las Palmas. Entre 1932 i
1933 va presidir la Federació Obrera de Gran Canària, Mes endavant
va presidir el sindicat de la COPPA,
empresa constructora del Puerto de
La Luz. El mes de gener de 1933 fou
empresonat per escriure a la premsa local un article contra la guàrdia
civil. Fins al 1936 fou dirigent del
Sindicat d’Indústries Marítimes. Fou
detingut el 22 de juliol de 1936 i va
romandre al camp de concentració
de la Isleta, d’on fou tret el 15 de
setembre per embarcar-lo al vapor
Domine.
Félix González Monzón: Destacat
sindicalista i membre del Partit Socialista, va ocupar breument el 1933
la presidència de la Federació Obrera a Gran Canària. En aquell any fou
detingut arran de la vaga portuària
de l’empresa constructora COPPA.
Detingut en els primers dies del cop,
va romandre en el camp de concentració de la Isleta, d’on fou tret el
5 de setembre per ser embarcat al
vapor Domine.
José Suárez Cabral: Treballava
a l’empresa portuària COPPA com
a caixer i pertanyia al seu Sindicat, adscrit a la Federació Obrera.
d’ideología comunista, fou el primer
secretari general del PCE a Canàries. Fou vicepresident de la comissió
executiva de la Federació Obrera
de Gran Canària. Durant la repressió de 1934 s’exilià a la URSS, d’on
retornà a inicis de 1936. Detingut el
mes d’agost d’aquell any, després
del cop facciós, va estar reclòs al

camp de concentració de la Isleta,
d’on fou tret el 5 de setembre per
ser embarcat al vapor Domine.
José Sanz Iraola: Membre del Partit Socialista, fou gerent de l’hotel
Cairasco, tot i que va dedicar-se a
l’activitat sindical i va arribar a ser
secretari general de la Federació
Obrera de Gran Canària entre 1932
i 1933 en representació del sector
dels metal·lúrgics. Detingut els primers dies del cop militar, va romandre en el camp de concentració de
la Isleta, d’on fou tret el 5 de setembre per ser embarcat en el vapor
Domine.
Joaquín Masmano Pardo: Va néixer a Bunyol (La Foia de Bunyol, País
Valencià) el 9 de març de 1892. Va
fundar el PCE en el seu poble de naixement l’any 1920, fou secretari de
la UGT alguns anys durant la Dictadura de Primo de Rivera i deportat
a Fernando Poo al voltant de 1929.
Finalment, el 1930 o 1931 es va traslladar a Gran Canària, pertangué a
la direcció de la Federació de Treballadors de la Terra. Arran del III
Congrés de la Federació Obrera de
Gran Canària el 1933 va pertànyer
al seu comitè executiu en representació del sector de l’empaquetat i
va ser bibliotecari de la mateixa Federació. Detingut els primers dies
del cop militar, va romandre en el
camp de concentració de la Isleta,
d’on fou tret el 5 de setembre per
ser embarcat al vapor Domine
Arturo Camino Velázquez: Telegrafista i membre del Partit Comunista. Detingut el 22 de juliol de

1936 i internat al camp de concentració de la Isleta, d’on fou tret el
5 de setembre per ser embarcat al
vapor Domine.
Després d’aquesta “proesa” duta
a terme per aquests “desahogados”
(la llengua castellana és rica en sinònims) van continuar fent malvestats per diversos pobles de la zona
fins que van decidir de retornar a la
seva terra. Han passat vuitanta anys
i la varietat va agafant forma; és
una desgràcia que encara estiguem
coneixent de manera complicada, a
causa del pas del temps, aquestes
històries d’una repressió cruel contra els veritables patriotes ja que
aquests eren els qui de veritat defensaven una Espanya lliure de cacics, de venedors de la terra pàtria.
Des d’aquestes línies vull agrair la
presència de totes les persones que
van assistir a l’acte, les que van venir des de Talavera i les que es van
desplaçar des d’indrets llunyans. El
regidor de Participació Ciutadana de
l‘ajuntament de Las Palmas, Sergio
Nillares, va expressar el sentiment
de perdó que va demanar per les
canallades d’aquests valerosos falangistes que, com no podia ser de
cap altra manera, no representen en
absolut el poble canari.
Acabo. Faig expressa petició perquè a les institucions de les illes
prenguin aquest humil exemple perquè a la terra que els va veure néixer
o hi van fer arrels i per la qual van
lluitar en nom de la llibertat se’ls
doni l’homenatge que mereixen.
En nom de la veritat, de la justícia
i de la reparació per a les víctimes
del franquisme, una abraçada republicana.
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UNA NIT QUE NO S’ACABA, UNA BOIRA QUE NO S’ESPASSA:
LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A CASTELLA-LA MANXA
Fernando Rovetta Klyver
Com a docent i membre del Claustre de la Universitat
Nacional de Tucumán, va ser autor de l’informedenúncia sobre el terrorisme d’Estat contra la UNT
(1987). Col·labora a la càtedra de Filosofia del Dret
des de 1990 a la Universitat de Castella-La Manxa. Va
coordinar el CEDOBI-UCLM entre 2010 i 2012.

Q

uatre dècades de repressió han
penetrat fortament en la textura del primer poble que es va enfrontar al feixisme. Fins i tot institucions que per la seva naturalesa
haurien d’afavorir l’esperit crític
–com ara la Universitat- o l’esperit
autocrític i de concòrdia –com ara
l’Església-, semblen rendir-se davant dels esforços que exigeix la
memòria històrica. Dit d’una altra
manera, si feliçment ja es va acabar la repressió més salvatge que va
campar per tot Espanya entre 1936 i
1975, han quedat greus seqüeles en
alguns pobles i institucions, particularment en aquesta regió el nom de
la qual recorda el Quixot. Per provar
de manera fefaent que els efectes
d’aquesta repressió no es van extingir: a) Descriuré tres escenaris que
mostren diverses maneres repressives, b) Esmentaré les mesures que
s’adoptaren per a superar-los o, si
més, commemorar-los críticament
i c) Citaré les respostes que s’han
obtingut
La asimetria i la distància entre
el repressor i la seva víctima es fan
més evidents quan l’eina repressora
és l’aviació.
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Placa que vam proposar que reemplaci a una anterior de fusta que commemora el 75 aniversari de
les Brigades Internacionals (feta sobre pedra de Salamanca per Francisco Herranz, Talavera).

1a El 19 de febrer de 1937, dos
mesos abans que la Legió Còndor
destruís Guernika, la mateixa flota
aèria nazi havia bombardejat Albacete on va provocar la mort de 57
civils entre ells 18 infants. Una de
las bombes va impactar en una ambulància canadenca, just al davant
de la Diputació actual. En aquelles
23 passades de rasclat aeri també

van matar 26 brigadistes internacionals, que varen quedar computats
com a NN, no name, tot i que també
són les sigles que anticipen l’operació Nacht und Nebel, la llarga nit i
boira del nazisme. Tanmateix, al
cementiri de l’Almudena de Madrid,
hi continua havent un monument a
la Legió Còndor, al costat del monument a Tierno Galván. Per contra,

Poema cal·ligramat (per Ileana Rovetta ) de Miguel Hernández

en aquests dies no vaig aconseguir
de convèncer l’actual direcció del
CEDOBI (Centre d’Estudis i Documentació de les Brigades Internacionals) sobre la conveniència de posar
la següent placa a Albacete, al costat de la setena olivera del Bosc de
la Memòria: “Al pueblo español y a
los 35.000 brigadistas internacionales de 53 países, 1936-2016, contra
el fascismo, por la República. “
1b. En un intent per evitar que
l’oblit continués provocant nits de
boira en les consciències de la ciutadania, a manera d’ones expansives d’aquelles bombes, ens va tocar
d’organitzar un triple acte memorial. En escaure’s els 75 anys d’aquell
bombardeig, el vuitè que va patir
Albacete, vam promoure des del
CEDOBI-UCLM que Cinabrio Qijano
pintés el mural “Todos los nombres”
de la mida del Guernika, a la tanca
de la Diputació. Unes hores abans
Ángel Arjona havia exhibit el seu documental “75 años después, historia
de 4 brigadistas hispanos”. I com a
floró, teníem planejat un bombardeig simbòlic de la ciutat, amb poemes cal·ligramats (per Ileana Rovetta) de Miguel Hernández i Cecile
Day Lewis des de dues avionetes facilitades per l’Aero-Club d’Alacant.

A l’últim moment, un coronel de la
base de l’OTAN a Albacete va transmetre als pilots alacantins que era
prohibit de sobrevolar la ciutat, per
la qual cosa els vols la van circumnavegar. Una de les avionetes era copilotada per Goyo Gutiérrez, l’últim
pilot de la II República.
1c. Aquests actes memorials es
van poder dur a terme en un context
polític incert; el Partit Popular recuperava l’alcaldia, però sense prou
temps per a impedir-los. Se sospita que la reacció va venir després,
quan la UCLM va haver de negociar
el seu pressupost i, presumptament,
com a moneda de canvi hagué de cedir el CEDOBI, únic centre d’investigació universitària en el món que
tenia com a objectiu l’estudi de les
Brigades Internacionals. La biblioteca del CEDOBI va ser traslladada a
l’IAE (Instituto de Estudios Albacetenses) l’any 2013. Sense aquesta
negociació no s’explica la kafkiana
decisió del Claustre: els llibres es
traslladaren a l’IAE, la investigació
es continua fent a la Universitat.
Des d’aleshores el CEDOBI té dos directors: un per l’IEA i un altre per
la UCLM (Universitat de Castella-La
Manxa ) Per al catedràtic d’història
contemporània Sisinio Pérez Garzón:

“La historia, como ciencia social del
pasado, se considera epistemológicamente un saber unitario, por eso
se define en singular a ciència social”; tanmateix “las memorias son
elaboraciones políticas en el sentido
etimológico de ser una necesidad
propia de la polis” (22-3). Enfront
del rigor i la racionalitat de la ciència històrica, la memòria sembla
tenyida d’un caràcter ““sentimental
i conservador”.
Tanmateix, després de la Gran
Guerra i pels treballs del sociòleg
Maurice Halbwacs –afirma Reyes
Mate- hom comença a advertir “una
complicitat entre memòria i progrés,
com si pel fet de progressar s’haguessin de tenir les potes del darrere ben afermades en el passat. “Per
a Mirta Núñez, algunes vegades. “la
memòria –el relat de les víctimes- és
l’única font per a la història”. En la
nostra frustrada defensa simultània
de conservar la Biblioteca i de legitimar els actes memorials, sintetitzem afirmant: la memòria sense història és cega, però la història sense
memòria és impotent.
2) Hi ha maneres més subtils de repressió, quan es camuflen en pretesos
actes de beneficència per mantenir
ignorant, sotmès i explotat un poble.

Poema cal·ligramat (per Ileana Rovetta) de Cecile Day-Lewis
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2a. L’Instituto Nacional de Colonización (Institut Nacional de Colonització), fundat el 1939, pretenia crear “ el hombre fascista, antiurbano
y antiobrero, ligado a la tierra y devoto al régimen, del cual es deudor
de todo: casa, tierra y trabajo, bajo
el control del partido.” Amb aquest
objectiu, que ni tan sols esmenta
la dona, ideològicament tributari
de Mussolini i les seves ‘cittanuove’ [ciutats noves], es distorsionava el projecte de Colònies agràries
planejades durant la II República.
L’any 1955 aquest Institut va lliurar unes parcel·les, amb uns modestos habitatges i un parell d’animals
de granja a milers de famílies, amb
la promesa que en passarien a ser
propietaris si durant quinze anys
lliuraven a l’Estat el 51 % de la seva
producció agrícola-ramadera. Però
aquesta promesa fou doblement incomplerta per part del franquisme.
Els majorals, que no eren simples
capatassos sinó que també exercien una funció policial, mesuraven la
producció hortícola no per qualsevol
solc sinó per aquell que introduïa el
rec a tota la parcel·la. Després no
era el 51 sinó el 60 o el 70 % de la
producció la que passava a mans de
l’Estat, el qual –tot controlant un
mercat centralitzat- venia a 4 el que
pagava a 2; d’aquesta manera aconseguia un lucre d’usura respecte del
productor. Pel que fa a terminis,
tampoc no es van acomplir: ni 15, ni
30, ni 45 anys; va caldre esperar al
2004 per tal que un govern socialista
lliurés els primers títols de propietat
als colons.
2b. “En un indret de la Manxa, Dietmar Post va captar –quinze anys
enrere- una cosa que havia passat
desapercebuda per a Lucía Palacios, tot i la freqüència amb què ella
acostumava a visitar aquelles terres; el nom d’un poble que ret homenatge a un dictador, Llanos del
Caudillo, antic assentament de colonització del franquisme, conserva
encara avui dia el seu nom, malgrat
les disposicions de l’article 15 de la
Llei de Memòria Històrica (52/2007,
BOE 310 de 27 de desembre)” consignava Beatriz Cortés (2014).
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2c. Dietmar i Lucía –els cognoms
dels quals units tenen un regust jacobí- varen generar Play Loud! a
Berlín, i d’allà estant “Los colonos
del Caudillo” (2013). Aquest documental, que es va exhibir a Buenos
Aires i Tucumán dies abans que es
presentés en el poble on fou filmat,
va despertar rellevants comentaris
dels seus protagonistes, com ara: “si
hubiéramos sabido lo que se expone en el documental no hubiéramos
votado (dos veces) continuar con
el nombre del pueblo”. Tanmateix,
aquest poble de Ciudad Real conserva encara aquest genitiu, com
altres 8 pobles que foren colònies
franquistes. És com si haguessin “internalitzat l’opressor”, segons l’expressió de Paulo Freire.
Per a aquest documental, fou entrevistat el ministre franquista José
Utrera Molina, la compareixença del
qual fou demanada pel Jutjat Federal de la Cosa Criminal i Correccional n 1 de la ciutat de Buenos Aires,
a càrrec de la jutgessa María Servini
de Cubría. El govern espanyol es va
negar a reconèixer la jurisdicció universal per a la sanció dels crims del
franquisme, causa iniciada el 14 de
abril del 2010. D’aquesta manera es
garanteix la impunitat des d’Utrera
Molina fins a Billy el Niño, un conegut torturador del règim.
3) Potser la manera més insidiosa
de repressió sigui la que aconsegueix
de filtrar-se en el que Paul Ricoeur
anomena el “nucli eticomític” d’un
poble. Fem referència amb això a
la legitimació de la repressió franquista executada pel nacionalcatolicisme.
3a. Des de Toledo, amb data d’11
de juliol de 1937, el cardenal Isidro
Gomà va enviar la “Carta colectiva
de los obispos españoles a los obispos del mundo acerca de la Guerra
en España ” en la qual es va beneir
l’alçament franquista contra la República. Aquest document, que no
va comptar amb la signatura de dos
bisbes (de Catalunya i el País Basc),
es pot explicar tot i que mai no es
podrà justificar per l’assassinat de
6832 sacerdots, religiosos/es en els
primers mesos després del cop de

Franco, per part de gent que el Govern republicà no va aconseguir de
controlar. No es va tenir en compte
–a l’hora de redactar la carta- que
Franco havia fet afusellar 18 sacerdots bascos afins a la República,
com després ho faria contra Manuel
Carrasco i Formiguera, casos que va
documentar el monjo Hilari Raguer
des de Montserrat.
Un cop acabada la Guerra, el mateix cardenal Isidro Gomà va pretendre fer pública una altra carta
-“Derechos de la guerra, deberes
de la paz,” en què es mostrava disposat a perdonar el carnatge dels
seus clergues i les destrosses dels
seus temples; però aquesta carta
no va poder publicar-se per decisió
de Franco i de la Falange; com tampoc no s’havia publicat l’encíclica
que condemnava el nazisme -MitBrennender Sorge (14 de marzo de
1937)-. Però sí s’havia publicat la
condemna de Pius XI al comunisme
en l’encíclica Divini Redemptoris
(19 de març de 1937). La prohibició
de difondre aquella primera encíclica, s’adeia tant a la necessitat de
Franco de veure’s legitimat com a
la de l’església Catòlica a Espanya
de no veure’s qüestionada; en aquella Encíclica es deia: ““Solamente
espíritus superficiales pueden caer
en el error de hablar de un Dios nacional, de una religión nacional, y
emprender la loca tarea de aprisionar en los límites de un pueblo solo,
en la estrechez étnica de una sola
raza…”(10).
Si la Carta col·lectiva es pot
entendre encara que no justificar,
allò que ni tan sols s’entén és per
què –acabada la Guerra Civil- la jerarquia eclesial espanyola va continuar legitimant el règim fins aconseguir el seu Concordat, l’any 1953,
amb Pius XII i encara després. Fins
i tot, un cop iniciat el concili Vaticà II, l’any 1962, el bisbe Guerra
Campos sostenia que la proposta de
distingir entre el poder temporal de
l’Estat i l’espiritual de l’Església podia servir per a d’altres estats, però
no per a Espanya.
Cada any, a la missa del Corpus, es
llegeix un text dels Proverbis de Sa-

lomó (8, 43-9, 6) on se sosté que: “
los que me odian, aman la muerte” i
conclou “seguid los caminos de la inteligencia”. Per la seva banda, el general José Millán-Astray, el 12 d’octubre de 1936, va cridar a Unamuno
a la Universitat de Salamanca: Mori
la intel·ligència! Visca la mort! El
Movimiento nacional no solament no
assumia el mandat evangèlic d’estimar l’enemic sinó que tampoc no assumia l’Antic Testament on s’ordena
de protegir els orfes i les vídues.
La Conferència episcopal té pendent una autocrítica no només pel
fet de legitimar el franquisme, sinó
també per la responsabilitat d’algunes religioses en la pèrdua d’identitat de milers d’infants donats en
adopció sense el consentiment dels
seu pares, com també per no haver
sabut promoure i garantir l’emancipació de la dona.
Em permeto de transcriure uns
paràgrafs d’una investigadora amiga en un mail en què comentava la
meva correspondència amb la jerarquia eclesial: “te aseguro que yo no
mato una mosca, pero a la Iglesia
como institución la aborrezco –o tal
vez debería decir que la odio, aunque no sé muy bien qué es exactamente eso de `odio´ porque no creo
haberlo sentido nunca contra ninguna persona. (…) eso de confundir el
efecto con la causa: si quemaron sus
iglesias y le mataron miembros –lo
cual me parece horroroso- fue precisamente porque se había ganado
el aborrecimiento de mucha gente
pobre e ignorante –a la que la precisamente la misma iglesia había ayudado a mantenerse en la pobreza e
ignorancia.” Una altra amiga d’una
comunitat autònoma veïna, però
que viu a Talavera, em va explicar
que fins a la dècada de 1950 les dones es banyaven vestides, amb una

mena de burkini. Tampoc no els estava permès el ball, perquè ‘tot i
que no era pecat, era una situació
propera al pecat’. Del seu grup de
22 amigues, només una, Da. Evelia
Ciruelo Orejón, es va permetre de
dissentir-hi i fou públicament expulsada de l’Acció Catòlica, com a
la pel·lícula “Jimmy´s Hall” de Ken
Loach (2014).
3b. L’Assemblea conjunta de bisbes i sacerdots de 1971 va ser un fet
únic en la història del catolicisme
mundial, com també ho havia estat
la Presó Concordatària –ubicada a
Zamora- on es recloïen els clergues
que dissentien del règim. Aquesta
assemblea, presidida pel cardenal
Vicente Enrique y Tarancón i precedida d’una enquesta a tot el clergat,
amb 268 preguntes, va rebre 15.449
respostes (el 85 % dels entrevistats)
preveia la possibilitat d’una autocrítica.“Pedimos perdón…por no
haber sabido ser ministros de reconciliación en una guerra entre hermanos”. Tot i que els vots favorables
assolí el 58%, com que no va assolir
els 2/3 dels enquestats, no se’n van
fer públics els resultats.
D. Alberto Iniesta Jiménez, director del seminari major d’Albacete
(1958-72), després auxiliar de Madrid, va afavorir l’Assemblea cristiana de Vallecas, prevista per als
dies 15 de juny i 22-3 de març de
1972, que fou suspesa pel govern del
president Arias i el seu consell de
ministres. En el seu llibre, “Recuerdos de la transición” (2002), sosté
que hi va haver una transició eclesial que començà una dècada abans
que la transició política. Recorda
com les parròquies van ser el centre d’acollida dels partits polítics i
els sindicats, quan encara n’estaven
prohibides les activitats. També es
refereix al cas Añoveros, bisbe de

Bilbao, l’expulsió del qual fou exigida pel govern de manera taxativa,
i com va ser defensat per la Conferència episcopal en una nota de la
seva comissió permanent el 18 de
setembre de 1975.
3c. Els intents d’autocrítica, la
transició eclesial i la seva obertura
cap a la participació democràtica
no van ser prou reconeguts, ni el
cardenal Tarancón, ni el seu auxiliar, D. Alberto Iniesta. El primer va
acabar els seus dies en la pobresa a
Canàries; al segon el varen exiliar a
Roma d’on va tornar malalt i on vaig
tenir l’honor d’entrevistar-lo, mesos
abans de la seva mort.
Un cop acabada l’Assemblea conjunta, D. Vicente Cárcel Ortí va preguntar al cardenal Tarancón quin
havia estat el sentit del seu vot.
Prudentment, el cardenal no el va
revelar. Per contra, l’actual president de la Conferència Episcopal, D.
Ricardo Blázquez, quan era bisbe de
Bilbao, va fer aquesta autocrítica.
Després va ser investit president de
la Conferència Episcopal per més de
2/3 dels vots; així doncs, està legitimat per assumir-la com a pròpia, si
més no la fórmula de 1971. En fer-li
epistolarment aquesta observació,
lacònicament em va respondre (29
de març de 2014): “(….) ¡Gracias
por las perspectivas que presenta!
Reflexionaré acerca de mi manera
de proceder en esta cuestión “
Conclusió. Després de veure les
tres escenes després de les batalles:
un Albacete bombardejat, un poble
enganyat que conserva el nom del
Caudillo i una Església que no acaba
d’assumir la seva responsabilitat enfront de la repressió franquista, es
reforça la sospita inicial. La nit no
ha acabat, la boira no ha arribat a
esvair-se. La figura del Cavaller continua essent trista.
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CERCANT L’AVI
José María González Díaz Medino
President de l’Associació de famílies de
represaliats a Valdenoceda (Burgos), nét de
Juan María González Fernández de Mera pres
a Valdenoceda

Eneko Vilches
Vicepresident de l’Associació de famílies de
represaliats a Valdenoceda (Burgos), besnét
de Juan María González Fernández de Mera
pres a Valdenoceda

H

i ha absències que tapen absències encara més grans. Convé explicar aquesta frase: el meu pare no va
tenir mai una fotografia del seu. Actualment això és gairebé impossible,
però si ens enfilem als primers anys
del segle XX, la innovació fotogràfica actual se’ns allunya considerablement. Així doncs, la demanda d’una
foto del seu pare va iniciar tota una
història que bategava per sota, una
història llargament condemnada. Per
poder aconseguir aquesta foto, nosaltres, la seva família directa, vam
haver de començar a preguntar dades personals, filiacions...que ens en
facilitessin la cerca. I en aquest punt
va començar el torrent de la història.
L’avi Juan María havia mort en una
presó franquista, una presó d’extermini, i hi havia estat enterrat pels
seus mateixos companys.
Només comprenent la profunda
por, la ferida permanent i el trauma
històric que havia causat la guerra i
la sagnant dictadura que va continuar després, hom pot entendre aquest
silenci tristament guardat. Cinquanta anys després s’obre una caixa de
Pandora on es remou tota la història
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familiar de qui no vol més que un
agafador personal, una foto del seu
pare, que li va ser arrabassat.
Centrats en l’indret on havien passat els fets, arribem a Valdenoceda
(Burgos), un poblet que amb prou
feines té cinquanta habitants que va
allotjar, durant set anys (1938-1945),
més de tres mil presos republicans
que malvisqueren, en condicions
infrahumanes, en una antiga fàbrica
de sedes que el règim franquista va
transformar en una de les presons
més extremes de tot Espanya.
A la recerca de les dades del meu
avi, ara ja una mica més clares, les
nostres visites a Valdenoceda van
anar desvetllant-nos aquella desconeguda realitat. La parcel·la on
eren enterrats els presoners s’havia integrat l’any 1989 al cementiri
parroquial, que havia estat ampliat
perquè el cementiri original estava ple. D’ençà d’aquell any, 1989,
la parcel·la era ja cementiri, de
manera que es feien nous enterraments sobre les restes dels nostres
familiars, en una nova invasió d’una
identitat i una vida que ja els havien estat arrabassades.

I així, de cop, la nostra història
eren altres històries, de pare, d’avis,
com la nostra. No estàvem sols. No
teníem la fotografia però vàrem descobrir famílies, sentiments oblidats,
memòries que anaven de camí a les
nostres i el nostre sentir. Sota el senzill acte de voler rescatar les restes
dels seus familiars, les seves vides i,
finalment, la seva memòria, vàrem
començar una aventura per poder
recuperar les restes dels aproximadament 154 presoners que havien
perdut la vida a conseqüència de la
desnutrició, les infeccions o el fred.
Els mateixos presoners havien fet a
mà els enterraments en fosses de
gairebé dos metres de longitud, per
la qual cosa el respecte a aquests
difunts venia únicament dels seus
companys, amb la terrible certitud
de la proximitat en la seva pròpia
pell.
El desterrament ja és una tipus
duríssim de condemna, que afecta
el pres i la seva família, generalment dependent del cap de família
per poder subsistir. El règim franquista va desenvolupar un sistema
logístic per fer efectius aquests

D’esquerra a dreta José Mª González; al centre Isaac Arenal, antic ex-pres de Valdenoceda, i
Eneko Vílches

desterraments tot traslladant presoners d’una punta a l’altra del
nostre país. I així, el meu avi Juan
María fou detingut al cap de poc
d’acabada la guerra i portat a la
presó de Valdenoceda en un tren
de bestiar juntament amb centenars de paisans manxecs.
Diuen que alguns viatges et poden
canviar la vida. Aquesta frase inclou
el tradicional desig de l’ésser humà
de viatjar, de canviar de lloc, de
conèixer. Però deixa fora els viatges
forçosos: el desterrament, l’exili,
la deportació. Alguns viatges no són
oportunitat sinó obligació. Gairebé
cinquanta homes de Castella-La Manxa foren detinguts, maltractats, jutjats vilment i obligats a deixar enrere les seves famílies, les seves terres
i possessions per ser reclosos en un
camp de concentració a la minúscula
localitat de Valdenoceda, a Burgos.
Amb algunes excepcions de persones que es trobaven entre la vintena
i la trentena, es tractava d’homes
fets, quixots ja de la seva pròpia vida
que van veure desballestades la seva
casa i costums, les seves famílies i
les seves rutines a causa d’una guerra injusta i desoladora.
En aquest viatge deixaren enrere la
llibertat. S’endugueren com a refugi
les seves mans: majoritàriament eren
jornalers, treballadors d’un camp esquerp i difícil. Homes aguerrits les
ambicions polítiques dels quals acos-

tumaven a ser limitades: terra, pau,
solidaritat. Però la llibertat és un bé
perillós en temps de guerra. Les fronteres entre unes i altres esdevenen
difuses i les armes es disposen paradoxalment a aclarir aquests afers. És
un terrible contradicció en què són
les armes i la violència les que volen
imposar la pau.
Deixaren, doncs, els seus camps,
els seus oficis i foren arrossegats
com animals a centenars de quilòmetres de les seves llars. Els esperaven penalitats: fam, misèria i necessitat fins a deixar-los convertits en
ombra del que eren, engrunes d’ells
mateixos.
El sanguinari règim franquista desplegà els seus nombrosos mecanismes de terror, aplicant, entre altres
mitjans, el desterrament. La llunyania de les llars provocà en aquests
humils homes tota una pèrdua de referència espacial i personal. El fred
glaçador de Burgos mossegaria les
seves tèbies carns; la neu, la humitat desconsolarà els seus ossos entre
les seves escasses pertinences: un
caixó; mínima roba; esclops, els més
afortunats. Canviaren el sol blindat
de les seves terres pel desassossec
dels exclosos. Deixaren enrere altres
rius, els seus, ja ensinistrats, per un
gran riu desconegut. L’Ebre omple
la vall, omple els prats, omple les
presons de càstig, omple els cossos.
Lluny de les propietats de neteja de

l’aigua, aquesta aigua no neteja:
complica, atordeix una vivència diària ja impossible, tenallant somnis
amb la seva remor constant.
Les penalitats i els insectes foren
generosos i envaïren la presó i els
presoners, incombustiblement. I la
misèria fou igualment generosa: els
mateixos presoners s’encarregaven
d’enterrar els seus companys, víctimes de malalties epidèmiques causades per les insanes condicions de
la presó, que ultrapassava amb escreix la seva capacitat. Potser per
aquesta circumstància, aquesta solidaritat humana, noble, pels valors
socials i lliures pels quals lluitaven
molts hi va haver uns enterraments
característics. Més profunds, per tal
d’evitar feristeles. Més curosos: respectant pertinences i ordre, en un
últim respecte que, clarament, només podia provenir de qui patia com
el difunt i no de qui organitzava i celebrava un assassinat tan vil.
Alguns viatges foren breus; d’altres podien durar tota la vida. En
alguna banda, el record pot mantenir-te viu durant anys: la memòria és
una pissarra sense esborrar, sobretot
per a qui pateix o ha patit. Per això,
aquest viatge que varen patir els
paisans manxecs no acabarà mentre
hi hagi qui els recordi, qui els reclami, qui els retorni a la història, qui
els enterri i qui els plori novament.
Alguns viatges tenen un final feliç.
D’altres, somnien de ser feliços en
algun moment.

Al centre Eneko Vilches en un acte a Valdenoceda
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REPRESALIATS DE LA JUNTA PER A AMPLIACIÓ D’ESTUDIS
I INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES
Isidro Sánchez Sánchez
Professor Col·laborador Honorífic de la UCLM

H

i ha moltes coses que canvien a
Espanya després de l’acabament
de la nostra última guerra civil; coses que ja estaven alterades anteriorment en el territori dominat pels
rebels. Algunes, com ara l’educació,
es transformen radicalment per desfer la tasca republicana. Per exemple, una ordre de 1939 preveu la
clausura d’una sèrie d’instituts d’ensenyament mitjà no relacionats amb
ella; el tancament d’aquests centres
es pretén justificar per la política
educativa de la Segona República:
“fundada principalment en la substitució de l’ensenyament donat pels
Ordes Religiosos”. A més, hom apel·
la a l’austeritat imposada per la
postguerra, ja que, segons els gestors del nou Estat, es crearen molts
instituts “innecessaris”. Igualment
s’ordena la separació de sexes a les
aules, per a la qual segregació no es
dóna cap mena d’argument(Butlletí
Oficial de l’Estat, 10.8.1939).
Evidentment és l’inici d’una política coercitiva destinada a la desaparició d’un bon nombre de centres,
a la repressió sistemàtica del professorat, amb l’eliminació física o
l’allunyament de l’ensenyament, a
l’arribada a les escoles de molts religiosos i militars, o al començament
d’unes pràctiques docents basades
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en l’autoritarisme. Aquesta política
també va adreçada a la radical religiositat, exclusivament catòlica, i a
la uniformitat ideològica sota la protecció del partit únic, de Falange Española Tradicionalista i de les Juntas
de Ofensiva Nacional Sindicalista.
L’escriptor Francisco García Pavón
(Los nacionales, 1977), en parlar de
la depuració de docents, esmenta
com es van tallar en sec l’existència de força centres de secundària,
després de la guerra civil, ja que
tan bon punt van entrar els nacionals van treure l’institut del seu
poble i “unos cientos más que habían puesto los republicanos en toda
España”, la qual cosa s’explica, segons deia el seu pare, com a “cosas
de los frailes”.
A la mateixa obra torna a parlar
sobre el tancament de centres amb
aquestes paraules: “Pocos días después de acabada la guerra, se publicó
el decreto cultural suprimiendo varios cientos de Institutos elementales
creados por la República... Entre
ellos el del pueblo... Para imponer
«la libertad» de enseñanza se abrían
en su lugar colegios privados regidos
por órdenes religiosas enseñantes y
no enseñantes; por seglares de las
órdenes terceras, por curas y ex seminaristas de toda condición, en su

mayoría sin título. Todos los profesores, «cursillistas», que en los años
treinta ocuparon las cátedras de los
Institutos de nueva creación -doña
Josefina, don Máximo, don Víctor,
doña Elisa, doña Pilar..- quedaban
expulsados automáticamente “. El
text, referit a Tomelloso, serveix per
recordar el desarborament de la important tasca educativa de la Segona
República, tasca que cal emmarcar
dins d’un seriós intent modernitzador d’Espanya
Per a Castella-La Manxa l’ordre esmentada només autoritzava el funcionament dels instituts tradicionalment existents a les capitals de província i engegava a rodar l’esforç de
persones de diverses poblacions per
acostar el segon ensenyament a una
quantitat més gran de ciutadans. Cal
recordar que l’any 1936 hi havia a la
regió els següents instituts nacionals
o elementals: Albacete, Alcázar de
San Juan, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Hellín, Madridejos, Manzanares, Molina de Aragón, Mora de
Toledo, Puertollano, Quintanar de la
Orden, Talavera de la Reina, Toledo,
Tomelloso, Valdepeñas i Villarrobledo. Molts dels seus professors tenien
relació amb la Junta per a Ampliació
d’Estudis i Investigacions Científiques (JAE) i molts d’ells patiren la

repressió.
Però les maniobres contra la tasca pedagògica de la República no se
circumscrivien a la supressió de centres. El Partit únic en el poder, amb
una estúpida imposició a la pràctica
i la valuosa ajuda de l’Església catòlica, establia el domini total sobre
els continguts, avantposava l’educació religiosa (adreçada no solament
“al sentiment, sinó també al caràcter i a la voluntat”) i l’educació
patriòtica (cants populars i himnes
patriòtics han d’ésser entonats pels
infants en totes les sessions de l’Escola”). Omnipresent, ho vigilava tot,
estenia la seva jerarquia, abusava la
seva autoritat, si calia mitjançant la
violència, i escampava el culte a la
personalitat del dictador. “Y, como
símbolo supremo de nuestra España,
el retrato de nuestro invicto caudillo presidirá en todas las escuelas
la educación de los futuros ciudadanos.” (BOE, 8.3.1938).

La Traca (3-3-1937). En A. Laguna, F. A. Martínez
i N. Piqueras, La Traca. La transgressió com a
norma, València, 2016, p. 290.

La lletra per les anques entra
Molts substituts dels docents represaliats són militars “provisionals”, arribats a les escoles de manera vergonyant. Però els temps
d’afusellaments, imposició, por i
repressió permeten la presa de decisions impresentables des de diversos

punts de vista. Segons els plantejaments del Règim, els militars, que
se serveixen rigorosament de la mà
dura a l’ensenyament, són un model de patriotisme per als infants,
Això és el més essencial i no té cap
mena d’importància que la majoria
d’aquests militars no tingui formació
pedagògica ja que són considerats,
enmig de l’aspror de l’anomenada
“guerra de reconquesta,. ”firmes
y ardientes de fervor patriótico
“.Efectivament, una llei, a la que en
seguiran d’altres fins al 1945, convoca 4.000 places de magisteri en
propietat a les quals poden concórrer “Oficiales Provisionales, de Complemento y Honoríficos del Ejército”
que tinguin el títol de mestre, el títol de batxiller o el “certificado de
estudios equivalente” i amb un servei actiu al front de sis mesos com a
mínim (BOE, 7.2.1940).
D’una concepció republicana i laica
de l’escola com a àmbit per a formar
persones lliures, amb l’assaig de fórmules pedagògiques avançades, es
passa a una altra concepció les característiques de la qual es poden resumir així: autoritarisme, clericalisme,
integrisme catòlic, jerarquia i patriotisme. A més, assistim al combat, més
o menys soterrat, entre ideologia falangista i pensament catòlic, tot i que
a l’hora de la veritat la creu i l’espasa
coincideixen en la majoria dels plantejaments educatius
D’aquesta manera, a l’escola
franquista hi arriben tota mena de
consignes polítiques del Movimiento i tot tipus d’activitats religioses.
Igualment, hi arriben modalitats ben
diverses de blasmes, bronques, càstigs, correctius, escarments, cops,
humiliacions, mortificacions, allisades, renys, reprensions. Tot això en
un Estat que té les tasques, segons
el bisetmanari nacional-sindicalista
de Conca Ofensiva (21.6.1942) en un
editorial intitulat “Prensa falangista”, de “fundar, ordenar y vencer”.
La premsa, per altra banda, té reservada la missió de “convencer y
educar que, en última instancia, es
servir a Dios y al Cèsar”.
I és que el triomf de Franco, com a
personatge representatiu de la ma-

joria dels sectors catòlics, conservadors, feixistes, financers i reaccionaris, a més de la majoria de l’Església
catòlica, porta aparellada, a banda
de la repressió sobre un gran nombre
de docents, la fi d’una evolució positiva que arrenca de les acaballes del
segle XIX i arriba fins al 1931, progrés accelerat de manera notable en
els anys posteriors a la proclamació
de la Segon República. Aquesta victòria marcà, doncs, una regressió
molt important en el procés educatiu espanyol
L’escola en particular i l’ensenyament en general foren una veritable
fixació per al nou règim dictatorial.
Així, després de desmuntar l’edifici
republicà hom implantà una educació clericalitzada i feixistoide, encaminada a “recristianitzar” el poble espanyol, el qual fou considerat
“corrupto” per part dels vencedors.
Tot el procés, amb els pilars bàsics
de Déu i Pàtria, es desenvolupà en
el marc d’una rigorosa aliança entre l’Església catòlica i el Nou Estat,
una evident coordinació entre altar i
feixisme, primer, entre altar i franquisme, amb el suport des de 1953
del Vaticà i el Estats Units, després.
Amb la derrota dels feixismes a
la Segona Guerra Mundial, s’imposa l’anomenat nacionalcatolicisme.
Gregorio Morán a la seva magnífica
obra El maestro en el erial. Ortega
y Gasset y la cultura del franquismo
(1998) en resumeix les característiques amb quatre trets: consubstancialitat entre catolicisme i Estat;
valors catòlics com a objectiu de
qualsevol aspiració cultural, social
i política; refús de la modernitat,
culpable de l’ensulsiada dels valors
religiosos i patriòtics; inexistència
de neutralitat respecte a la religió
catòlica, ja que el fet de tenir raó
exigeix la conquesta del món modern mitjançant l’apostolat, veritable missió històrica
Aquesta ideologia explica la nova
política educativa i l’acció destinada a enterrar els valors republicans;
igualment, el suport del Règim a organitzacions com ara els “Cruzados
de la Enseñanza”, associació fundada l’any 1933 pel bisbe de Madrid
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Leopoldo Eijo Garay, que tenia com
a finalitat estendre l’ensenyament
catòlic. Els “cruzados” comencen la
seva tasca durant el bienni reformador i alguns d’ells moren durant la
guerra civil
En acabar la guerra, una ordre
de 6 de desembre de 1939 (BOE,
18.12.1939) concedeix als mestres
excombatents i excaptius que regenten escoles interinament el dret a
no ser-ne desplaçats quan haguessin
de proveir-s’hi places amb caràcter
provisional per un mestre propietari. I això fins a l’aprovació d’una
legislació que reconegué els “mèritos” contrets pels mestres que varen
lluitar al bàndol franquista. Doncs
bé, aquest dret s’estengué als mestres de l’Associació de “Cruzados de
la Enseñanza” per tal de premiar la
seva tasca “en los tiempos difíciles
del laicismo anarquizante, definitivamente abolido con la victoria de
nuestro Glorioso Ejército ” (BOE,
30.12.1939). Deu anys més tard, gràcies a una ordre signada pel ministre d’Educació nacional José Ibáñez
Martín, en el càrrec des de 1939 a
1951, les escoles de l’Associació es
transformen en escoles nacionals
d’ensenyament primari però sotmeses al Patronat Escolar de “Cruzados
de la Enseñanza”.

La Traca (21-4-1937). Dins A. Laguna, F. A. Martínez i N. Piqueras, La Traca. La transgressió com
a norma, València, 2016, p. 284
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Això és només una mostra, però
podríem recordar-ne moltes més.
Nicolás Sartorius i Javier Alfaya han
descrit detalladament el que va passar en el seu llibre La memoria insumisa. Sobre la Dictadura de Franco
(2000): “La derecha española vivía
obsesionada por el laicismo. Era un
fantasma que para ellos anunciaba
las peores catástrofes: la disolución
de las costumbres, el caos social, la
propagación de la herejía. Por fin,
con la implantación del régimen
franquista, pudieron llevar a cabo
sus sueños más reaccionarios, hasta
un límite inimaginable. Dogmatismo
religioso y dogmatismo político se
dieron la mano”
Purga terrible
Per bastir el nou edifici educatiu
lluny del laïcisme republicà calia,
primer de tot, controlar els docents.
Amb aquesta finalitat es va estendre
un procés de purificació o de neteja,
segons declaraven els portaveus del
règim, mitjançant diversos procediments: eliminació física, depuració,
empresonament, expulsió, desterrament i exili. Per acabar de tancar el
cercle hom segrestà la memòria pedagògica, afavorit per l’ostracisme
de milers d’ensenyants, per una intensa activitat propagandística i pel
continuat “vertido de cal” sobre les
innovacions educatives republicanes
i la seva memòria.
Les biografies dels represaliats,
que van néixer o van exercir la seva
tasca a Castella-La Manxa es poden
consultar a l’obra Educación, Ciencia y Cultura en España: auge y colapso (1907-1940). Pensionados de
la JAE (Ciudad Real, 2012), però podem recordar-ne alguns casos. Molts
són pensionats per la JAE, nascuda
el 1907 i liquidada pel franquisme
entre el menyspreu a la tasca que
havia dut a terme i la sospita constant sobre intel·lectuals i docents.
Hom va acabar d’aquesta manera
amb tot un símbol de progrés i una
eina valuosa de les inquietuds modernitzadores que varen animar el
primer terç del segle XX. Un decret
de 1938 del Ministeri d’Educació Na-

cional anunciava la dissolució de la
JAE i es concretava, ja acabada la
guerra, en la llei que creava el CSIC
i en l’ordre que obligava al traspàs
a aquest centre dels béns de la Junta (1939 i 1940, respectivament). La
purga d’acadèmics i intel·lectuals,
en gran mesura oblidada, explica la
pervivència de la ciència catòlica i
l’Opus Dei en aquesta institució.
Entre els afusellats es poden esmentar Román Francisco Aparicio
Pérez i Teófilo Azabal Molina. El primer (pensionat de la JAE el 1921) va
exercir la seva tasca com a mestre al
Pobo de Dueñas (Guadalajara), Fuente el Fresno (Ciudad Real) i d’ençà
1919 a Arganda de Rey (Madrid).
Entre 1931 i 1933 fou president de
l’agrupació local del Partit Republicà Radical Socialista, integrat el
1935 dins Izquierda Republicana, de
la qual seria president local d’Arganda d’ençà d’abril de 1938 a febrer
de 1939. El 1937 dirigí la primera
campanya contra l’analfabetisme a
la comarca i fou designat inspector
delegat d’Ensenyament Primari a la
zona d’Arganda, amb un total de divuit pobles. Fou afusellat a Madrid
a causa de la seva militància republicana, el 23 de novembre de 1939,
malgrat comptar amb l’admiració i
l’estima del poble.
El segon, nascut a Fuentespino de
Haro (Conca) i pensionat el 1935,
fou afusellat a Jerez de la Frontera l’agost de 1936 i la causa de la
mort s’especifica amb molta barra
d’aquesta manera: “a consecuencia
del glorioso Movimiento nacional,
salvador de España”. Membre d’UGT
i del PSOE, fou detingut i empresonat, segons ABC (13-11-1934), per
la publicació de certs articles en un
diari socialista.
Depurats i separats, per recordar
dos casos, ho foren Demetrio Nalda
Domínguez (Logronyo, 1894 - Barcelona, 1993), professor de d’institut
d’Albacete i pensionat per la JAE
a Marroc, durant quatre mesos de
1918, per perfeccionar el “ conocimiento del árabe vulgar e investigación de la persistencia de creencias
y prácticas de los moriscos españoles
reveladas por los manuscritos de la

Junta ”; o José Subirà Puig (Barcelona, 1882 - Madrid, 1980), musicòleg que passà la seva adolescència a
Ciudad Real, té molta relació amb La
Manxa i és “la mano derecha ” de
Castillejo a la JAE.
Empresonat i desterrat ho fou Juan
Jiménez de Aguilar y Cano (Conca,
1876 - Alcalá de Henares, 1947), professor de l’institut de Conca, periodista, escriptor, polític i maçó. Dos
dies abans d’esclatar la guerra la Gaceta de Madrid va insertar la concessió d’una pensió de la JAE, per dos
mesos, per viatjar a Itàlia i França
i estudiar Geologia del Secundari,
però el cop d’Estat militar n’impedeix el viatge.
Expulsats ho foren, entre d’altres,
el professor de la Normal de Toledo
i escriptor Félix Urabayen Guindo
(Ulzurrun, 1883 - Madrid, 1943); el
mestre d’Almansa i escriptor catòlic
José Conde García (Albacete, 1877 Almansa, 1970); o Blasa Claudia Ruiz
Ruiz (Urda, 1882 - 1967), professora
en diverses escoles normals i pensionada per la JAE durant 1913 i 1914 a
Bèlgica, França, Itàlia i Suïssa; el seu
republicanisme féu que fos depurada
l’any 1937, amb separació definitiva
del servei i baixa en l’escalafó, tot
i que posteriorment va aconseguir
de reincorporar-s’hi i tancar la seva
vida professional a la Normal d’Alacant el 1952.
A tall d’exemple, morta en l’exili
interior, Leonor Serrano Pablo (Hinojosas de Calatrava, 1890 - Madrid,
1942), fou educadora, advocada i feminista. Ja va patir repressió durant
la primera dictadura, la de Primo de
Rivera, i amb el triomf franquista la
va tornar a patir. Suspesa de sou i
ocupació va subsistir fent classes a
l’Institut Editorial. L’acusació de
“inquierdista racionalista y laica” va
fer que el Tribunal Militar de Responsabilitats Polítiques li obrís expedient, però va morir el 1942, amb 52
anys, abans d’acabar el procés.
I també una quantitat important
d’exiliats. Uns molt coneguts, com
ara José Castillejo Duarte (Ciudad

Leonor Serrano, pedagoga, advocada, feminista
i gran coneixedora del mètode Montessori, va
desenvolupar la seva tasca sobretot a Barcelona,
on van morir, a causa dels bombardeigs, el seu
marit, Josep Xandri Pich, i el seu fill Andreu.
Font de la fotografia: “Les mestres pensionades a
Roma”, Feminal, Barcelona (26-7-1914).

Real, 1877 - Londres, 1945), principal artífex del desenvolupament del
projecte JAE; Lorenzo Luzuriaga Medina (Valdepeñas, 1889 - Buenos Aires, 1959), important pedagog molt
relacionat amb la JAE, va publicar
obres com ara El analfabetismo en
España; Tomás Navarro Tomás (La
Roda, 1884 - Northampton, Massachusetts, 1979), filòleg, bibliotecari
i lingüista; o Rodolfo Llopis Ferrándiz (Callosa d’en Sarrià, 1895 - Albi,
1983), professor de la Normal de
Conca, pedagog i secretari general
del Partit Socialista Obrer Espanyol
a l’exili.
D’altres menys coneguts com ara
Herminio Almendros Ibáñez (Almansa, 1898 – l’Havana, 1974),
gran educador, escriptor, pedagog i
editor; Modesto Bargalló i Ardèvol
(Sabadell, 1894 - Ciutat de Mèxic,
1981), professor de la Normal de
Guadalajara i director des de 1923
fins a 1927 de la Revista de Escuelas
Normales; Gabriel García Maroto (La
Solana, 1889 - Mèxic, 1969), pintor,
impressor i crític literari, membre
durant la guerra de la directiva de la
Associacion de Intelectuales Antifacistas para la Defensa de la Cultura
i director del Servei de Propaganda
del Ministeri d’Instrucció Pública;
Antonio Heras Zamorano (Malagón, 1882 - Dana Point, Califòrnia,
1964), escriptor i crític literari, que

abans de marxar a l’exili va publicar
Vorágine sin fondo (Madrid, 1936),
que conté una crítica demolidora a
l’apatia d’una petita ciutat de províncies, Ciudad Real, que apareix en
el text com Villaplana; Manuela Manzanares López (Torre de Juan Abad,
1910 - Southfield, Michigan, 2004),
arabista, professora i escriptora, esposa de José Francisco Cirre Jiménez, catedràtic de literatura i administrador de la revista Cruz y Raya,
abans de l’exili; Diego Marín Molina
(Ciudad Real, 1914 - Toronto, 1997),
que va estar a França, Gran Bretanya, Veneçuela i Canadà, professor
i expert en Lope de Vega, president
del Southern Ontario Chapter en
l’Associació Americana de Professors
d’Espanyol i Portuguès (1957-1958) i
vicepresident de l’Associació Canadenca d’Hispanistes (1974); o Javier
Malagón Barceló, pensionat el 1936 i
d’ençà de 1958 secretari tècnic del
programa de Beques i Càtedres en
l’Organització d’Estats Americans,
dins del Departament de Cooperació Tècnica, on arribà a ser-ne subdirector entre 1966 i 1968. Engegà
un programa de beques i intercanvis
que deu molt a l’exemple de la JAE
i que defensà fins al 1970, quan esdevingué director del departament
d’Afers Culturals de la OEA
Des del punt de vista ideològic hi
ha un ampli ventall, però pocs comunistes, generalment només alguns
sol·licitants que no aconseguiren la
pensió com ara Miguel Prieto Anguita
o Rito Esteban Novillo, i cap anarquista a la selecció realitzada. Hi
hagué militants de diversos partits:
Reformista (Luis de Hoyos Sáinz),
Liberal (Felipe Clemente de Diego
Gutiérrez o Francisco Rivas Moreno),
Radical (Eusebio Criado Manzano,
Manuel Fernández Fierro o Pedro
Riera Vidal), Izquierda Republicana
(Albino Lasso Conde o Enrique Martí
Jara), Radical-Socialista (José Ballester Gozalbo), Socialista (Valentín Aranda Rubiales, Miquel Bargalló
Ardèvol, Antonio Fabra Rivas o Luis
Leal Crespo).

85

LA CARTAS CLANDESTINAS DE VICENTE SERRANO ZARCO
Arturo Peinado Cano
Llicenciat en Geografia i Història
President de la Federació Estatal de Fòrums per la Memòria

F

a uns anys, després d’una reunió
a l’ajuntament d’Alcázar de San
Juan sobre la rehabilitació del monument als gairebé quatre-cents republicans afusellats a la fossa comuna
del cementiri, qui era aleshores regidor d’Esquerra Unida a Argamasilla
de Alba, José Trujillo, ens va informar de l’existència d’un document
únic: les notes manuscrites d’un pres
condemnat a mort a la presó habilitada en el convent de Santa Clara
d’Alcázar de San Juan, en els anys
1939 i 1940. Al cap de poc, José em
va proporcionar una còpia d’aquestes notes, les quals vaig digitalitzar i
transcriure.
Penso que és un document excepcional ja que no es tracta únicament, com en tants altres casos, de
les memòries d’un pres redactades
anys després de la seva excarceració, sinó de 35 notes de quadern escrites a llapis, 22 de les quals a doble cara, que Vicente Serrano Zarco
(veí d’Argamasilla i militant del Partit Comunista d’Espanya) va aconseguir de treure d’amagat de la presó,
amagades entre la roba que la seva
dona, Petra, recollia periòdicament
per rentar.
Vicente hi explica les condicions
del seu empresonament; les successives fases d’esperança i abaltiment
que patien els presos tan bon punt
sabien si s’indultaven o afusellaven
els veïns, amics, companys de con-
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sell de guerra. Però, per damunt de
tot, pretén deixar constància probatòria dels assassinats que es cometien, llistant els noms de les víctimes i
les dates del seu afusellament.
Finalment, a Vicente Serrano, que
havia estat regidor d’ Argamasilla
durant la guerra, li fou commutada
la pena de mort per la de presó.
A les primeres notes escriu sobre
les tortures i maltractaments que va
patir i l’arbitrarietat de la “justícia”
franquista.
(…) y después me propinaron buenos palos con la verga, que demuestra la tenían encima de la mesa,
esto fue porque no decía todo lo
que ellos querían, y más cuando
me negué a firmar la declaración
la cual firmé por temor a que me
siguieran pegando aquellas fieras
Porqué han encerrado a quien han
querido ellos, han soltado a quienes ellos han querido, han informado mal y bien de quien bien a
ellos les ha parecido o más graciosos. Han fusilado a quien a ellos
les ha pasado por las narices, han
salido para años y han levantado
la pena de muerte a quien ellos les
ha venido en gana.
Y tu padre tan inocentemente
como va a morir, pero me llevo el
orgullo que sólo muero por la REPÚBLICA, de la cual en mi tumba
nacerán flores de ella.
Vosotros todos, y por todas partes

que vayáis, nunca bajéis la cabeza por mí, tened el orgullo de
llevarla muy alta, y mirad a todo
el mundo y tened la seguridad que
por mí nunca os avergoncéis en
parte alguna.
Y si lo hicieran, con toda seguridad y energías podéis salir en mi
defensa.
VIVA LA REPÚBLICA. VIVA LA LIBERTAD
Prisión de Partido 17-12-40. Vicente Serrano
Treure les notes fora de la presó
suposava per a tots dos, Petra i Vicente, córrer un perill enorme, ja
que podia comportar la detenció
d’ella i l’empitjorament de la situació a la presó per al seu marit.
(…) así que la vez que traigas el
bolso procura hacerlo lo mejor posible, a mí me parece que por el
desgarrón que tiene junto al culo,
por dentro, en un pico, debieras
ponerle una pequeña pieza especie de bolsa, para en ese sitio colocarlas. Ese ¿? es el de esparto, ya
sabes el sitio
Las esquelas me las mandas en los
sitios de costumbre, porque donde tú querías, fíjate y verás cómo
está descosido, porque al pasar la
ropa han mirado en el tarjetón.
Paco, con orinas y una pluma que
no esté de tinta puede escribirme
y contarme algo, pero no lo cargues mucho, o con ácido de limón,

pero ya sabes cómo yo lo hago y
me cuentas algo del asunto internacional, y de otras cosas, pero
con mucha vista.
Cuidado con dar esto a la publicidad de nadie, porque nos costaría
muy caro.
Tot i el risc, les notes de Vicente
denoten una preocupació permanent
per assegurar-se que totes les comunicacions han arribat al seu destinatari.
Paco: cuando me escribas me dices
si habéis recibido todas las notas
que he mandado, este es, desde
que el infortunado Tomás falta.
Me lo dices de esta manera: “padre, las judías están grandes”. Y
si no las habéis recibido todas,
me dices: “las judías valen poco”.
Pues sólo he mandado en los cestos, y cuando mandé en los pantalones, esto es con el solo objeto
de saber si obran todas en vuestro
poder.
Són molt emotius alguns dels comentaris de Vicente sobre la seva
situació personal, o quan veiem que
es preocupa per l’estat de la seva família i dels amics a l’exterior.
Paco, te mando cinco cigarros, le
das uno a Tío José Vicente, que
se lo fume como recuerdo mío. El
cesto me lo pasaron sin tarjetón,
dime si es que no traía o es que
ponía algo en él. Cuando vengáis
decidme
Petra, ( ) En la chaqueta, en la solapa y más abajo van dos alfileres.
Te lo advierto por si lavas no te
pinches.
Fins i tot un dels documents més
singulars conté la lletra d’un “Cara
al sol de les presons”, que acaba
amb els “manaments de Negrín” i
les consignes “Visca la República de
treballadors- Amunt el Partit Proletari-Uniu-vos Germans Proletaris”.
Unes quantes notes denuncien la
situació en què viuen els presos.
Vicente demana perdó per escriure
sobre aquesta qüestió i preocupar la
família, però argumenta que cal deixar constància de com es pateix.
Petra: esta gente nos va a matar
de hambre. Ya llevamos veinte
días sin darnos pan, y cuando nos

dan, cuatrocientos gramos para
cuatro. Y el día que dan es jueves
o domingo, para que lo vean nuestras familias, que es cuando traen
algo si pueden.
Petra, el motivo de pedirte los
tostones es porque llevamos quince días sin darnos ni pizca de pan,
y el rancho sólo es zanahoria cocida, y la noche un jurel y algunas
veces uno para dos. No quisiera
deciros estas cosas porque no me
parece bien sacrificaros, pero quiero que todo los sepáis para alguna ocasión.
Que con motivo del día de Ntrª Srª
de la Merced, Patrona de las Prisiones, nos dieron rancho extraordinario ( )Y también dejaron pasar a
muchos niños y niñas, y estuvieron
con sus padres y tíos desde las 11
de la mañana hasta las 3 de la tarde; esto lo ha hecho los días 24,
25 y 26. Pero nos hizo a todos una
impresión muy grande este cuadro
tan desolador: ver a las criaturas
tan demacradas y vestidas de harapos, aunque no dudamos que sus
madres les pusieron todo lo mejor
que tenían; también contemplábamos aquellas caras de hambre y de
miseria, y aquellos cutis tan ennegrecidos.
Estas son las buenas obras del
FASCISMO: también comieron del
rancho que comimos nosotros, el
cual decían que les estaba muy
bueno. También el Director les repartió monedas de diez céntimos y
se pusieron muy contentos.
También los dos meses que estuvieron sin dejar de pasar comidas desde la calle: nos daban de
comer arroz con jureles revueltos
con raspas y todos, y por la tarde
acelgas cocidas, y de que no había
de esto, sardinas saladas sin pan.
Y ahora para cenar sardinas (¿¿??)
y mal, y de que no jureles y besugos, y muchas veces hay que tirarlos porque huelen que apestan,
y rancho muy poco. Con decirte
hambre negra y mucho miedo.
Las anchuras que tenemos son un
patio de cinco metros y para dormir en una chabola con siete bovedillas para once, y de que no, para

doce.
Tretze de les notes de Vicente inclouen llistes dels antifeixistes afusellats a la presó d’ Alcázar de San
Juan. Perquè l’objectiu explícit dels
papers és servir com a testimoni dels
crims comesos pels franquistes; ens
mostra un Vicente preocupat per la
possibilitat que els feixistes amaguessin o destruïssin les proves. Tot
això amb les esperances posades en
un possible canvi de circumstàncies internacionals, que pogués tenir
conseqüències en la situació política
espanyola.
Enhorabuena: todos han ido a morir sonrientes y enérgicos, dando
ánimos a los camaradas que en la
mazmorra quedaban para lo mismo. Todos se despedían con un
¡Viva la República!, y pidiendo
venganza.
A los 13 meses de una paz honrosa.
El día 26 de abril fueron fusilados
6 buenos compañeros de Alcázar.
En estos cierra la suma de doscientos.
Compañeros todos, que vuestras
muertes sean vengadas, esto lo
han pedido todos, y nosotros los
que faltamos también lo exigimos.
Gloria a los mártires de la Libertad. Viva la República,
Vuestro compañero Vicente Serrano. Alcázar de San Juan, 30-041940
Recordad nuestras vidas como
héroes que lo fuimos todos.
Noches de tragedia para los mártires de la libertad; y de (¿¿??) para
los criminales fascistas.
Nombres y apellidos de los fusilados. Mes y fecha desde el día 14 de
marzo del 1940 al día ¿¿?? Septiembre del mismo año. En la Prisión
de Partido de Alcázar de San Juan.
NOCHES TRÁGICAS.
Prisión de Partido, 14.XI.40
A los veinte meses de Paz Honrosa, los que dicen ser católicos han
fusilado en esta localidad a Trescientos Sesenta y Uno.
Todavía quedan (¿¿??). ¡ MUERTE !
algunos, más de cien y los que después vengan, pues esta gente cada
vez está más sedienta de carne humana. (…)
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Un abrazo a todos mis amigos,
compañeros y familiares, y para
vosotros de tu Vicente
Molts dels textos expressen la urgent necessitat d’impedir la impunitat dels crims franquistes, de combatre l’oblit.
Conserva bien todas las notas que
mando
Fins i tot Vicente acaba amb un poema adreçat a la seva família:
(…)
Los papeles no se rompen
y se archivan con esmero
nunca podrán escapar
los que tanto daño hicieron
Hojas del árbol caídas
semillas del viento son
no dejéis de recogerlas
cuando llegue la ocasión
Nota en el lateral: Des de la meva
presó; Alcázar de San Juan, 4-6-40.
Vicente Serrano
Gairebé 400 veïns del partit judicial d’Alcázar de San Juan van ser
afusellats i jauen a les dues fosses
comunes del cementiri d’aquesta localitat. Sempre després d’una farsa
de consell de guerra, duta a terme
per un tribunal militar il·legalment
constituït, en aplicació de lleis promulgades per un poder sediciós, il·
legítim i il·legal, sense les mínimes
garanties processals, sense dret
d’apel·lació a una instància jurídica
superior independent. Unes sentèn-

cies basades en denúncies en molts
casos anònimes., sense dret efectiu
a la defensa, en consells de guerra
col·lectius en els quals de vegades es
jutjaven alhora dotzenes de detinguts de diverses localitats, amb un
defensor militar d’ofici designat pels
mateixos botxins, el qual es limitava
a demanar clemència al tribunal.
Davant dels trasllats a la presó de
cap de partit d’Alcázar, nombrosos
republicans de cadascuna de les
poblacions que el componien (Alcázar, Tomelloso, Socuéllamos, Pedro
Muñoz, Argamasilla de Alba, Campo
de Criptana, Herencia i Puerto Lápice ) havien estat víctimes d’assassinats extrajudicials i de tota mena
de pallisses i tortures en improvisats
centres locals de detenció. La presó d’Alcázar es va tancar el 1941, i
els detinguts van ser traslladats a la
presó provincial de Ciudad Real, on
hi va haver execucions fins al 1944
(vuit d’ells eren veïns d’Argamasilla)
i s’hi reproduïren les pèssimes condicions i els maltractaments, que van
costar la vida i la salut a molts d’ells.
Avui dia, totes i cadascuna de les
sentències i resolucions judicials
producte de la legislació repressiva
del franquisme, continuen essent
plenament legals i fermes. Mai cap
dels assassins, cap dels torturadors,
cap dels beneficiaris polítics i econòmics del règim franquista i de la

Notes d’un quadern escrites per Vicente Serrano Zarco, des de la presó habilitada al convent de Santa
Clara d’Alcázar de San Juan. Serrano era veí d’Argamasilla de Alba (Ciudad Real) i militant del PCE.
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repressió ha estat jutjat, condemnat
ni censurat. Les terres, cases i béns,
el diner confiscat a moltes famílies
d’antifranquistes ni els ha estat retornat, ni se’ls ha rescabalat pel
dany causat (i no parlem ja de la por
i de les humiliacions que van patir).
Mai cap representant de l’Estat, de
l’Exèrcit, de l’Església Catòlica ha
demanat disculpes a les víctimes de
la dictadura, a les seves famílies, a
la societat espanyola.
Han passat 42 anys des de la mort
física del dictador i la memòria dels
defensors de la democràcia i de la
llibertat encara no ha estat recuperada. Tots ells, així com la major
part dels seus fills, ens han deixat
sense que se’ls hagi fet justícia. Per
això són tan importants les memòries dels antifranquistes i un document tan excepcional com les notes
de Vicente Serrano: per evitar l’oblit
planificat i la impunitat que continuen imposant els vencedors de la
guerra, de la dictadura i de la transició.
Vull expressar la meva consideració i agraïment a Vicente, a Petra i
Paco, a tota la família Serrano Zarco, i a José Trujillo, per haver preservat aquest document, continuant
amb el deure de memòria, voluntat
del seu pare, tot i el risc que va suposar conservar i amagar les notes
de Vicente durant tota la dictadura.
L’impagable document de Vicente
Serrano Zarco n’exigeix una publicació íntegra i un estudi molt més ampli, en el context dels recents treballs sobre la repressió franquista a
Ciudad Real.
Des d’aquestes línies, ens hi comprometem.

Arturo Peinado Cano
Pertany a la generació dels néts
de les víctimes del franquisme: el
seu avi patern va ser afusellat l’any
1940 i està enterrat a la fossa comuna d’Alcázar de San Juan (Ciudad
Real); el seu avi matern va passar
prop de vuit anys en diferents presons franquistes, entre elles Quintanar de la Orden i Ocaña (Toledo).

GUADALAJARA:
80 ANYS D’ANTIFEIXISME I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Xulio García Bilbao

Documentalista fotogràfic.
Coautor de “La represión franquista en Guadalajara”
Edic. Silente 2010
Membre del Fòrum per la Memòria de Guadalajara
(FMGU)

L’autor acompanyat d’Emilia Cañadas, filla de
l’alcalde republicà Antonio Cañadas, afusellat el
1939, i actual presidenta d’honor del FMGU (Fòrum per la Memòria de Guadalajara).

L

a recerca feta fa poc de les restes
del sindicalista Timoteo Mendieta,
assassinat al cementiri de Guadalajara el mes de novembre de 1939, ha
donat a conèixer internacionalment
un passat amagat de la repressió
franquista a Guadalajara. Un passat
que, indubtablement, desconeixia
molta gent. Tanmateix, hi ha moltes
persones i col·lectius que han mantingut viva a Guadalajara la memòria
de lluita i resistència, començant per
la famosa lluitadora Tomasa Cuevas,
fins a les recents investigacions difoses pel Fòrum per la Memòria.
Una província castigada
Després del fracàs del cop militar
del 21 de juliol de 1936, pràcticament mitja província de Guadalajara es va poder mantenir en mans del
govern de la República fins a l’acabament de la contesa bèl·lica. El front
de guerra va variar ben poc, malgrat
la batalla de Guadalajara de març de

1937 (Vegeu el mapa adjunt).
Són precisament aquestes dues circumstàncies: el fet d’haver resistit
fins a l’acabament de la guerra i que
fos l’escenari de la primera derrota
militar del feixisme italià, les que
van determinar que la província de
Guadalajara fos especialment objecte de càstig en la repressió franquista, amb un abast horrorós, com

ens demostren les xifres. Entre 1939
i 1944, segons dades recollides pel
Fòrum per la Memòria de Guadalajara, van ser represaliades 7.449
persones nascudes o residents a la
província, la qual cosa representa
un 3,5 % de la població provincial
de 1940 (211.561 habitants, segons
dades de l’INE). (Vegeu el quadre resum adjunt).
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TOTAL REPRESALIATS IDENTIFICATS

7449

VÍCTIMES MORTALS

1428

Sentenciats a diverses penes de presó

5265

Morts a presó a Guadalajara

147

Empresonats sense condemna, o condemna desconeguda

767

Morts a presó en altres indrets

91

Empresonats dels quals només es coneix el delicte que
se’ls imputa

4

Execucions amb sentències paralegals a Guadalajara capital

822

Afusellats al cementiri de GU (1939-1944)

822

Execucions extrajudicials a la província de Guadalajara

120

A dia 15/03/2017

120

Executats i assassinats en altres províncies

157

A dia 31/07/2015

157

Només sancions econòmiques i embargaments

104

Depurats (metges)

2

Mort per suïcidi abans de ser detingut

1

Mort per suïcidi Henche. 20/05/1939

1

Detinguts per ordre del SIPM (Sector de Sigüenza, 1938)

78

Persones de Guadalajara deportades a camps nazis

129

Morts en camps nazis
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Després de l’entrada de les tropes
rebels a la ciutat de Guadalajara, el
29 de març de 1939, els vencedors
van començar immediatament a castigar els antifeixistes amb un ampli
ventall de condemnes; des d’assassinats, amb o sense sentència, fins
a depuracions, empresonaments o
multes... En aquest resum ens centrarem en les víctimes amb resultat
de mort.
Des de posicions franquistes o
equidistants s’ha justificat que la
repressió franquista va ser una resposta a la repressió a la rereguarda
republicana. Avui dia, gràcies a les
directrius del general Mola, sabem
que la repressió contra els demòcrates i elements del Front Popular era
quelcom prèviament dissenyat pels
insurrectes de 1936 i que, en realitat, la guerra només va endarrerir.
En el cas de Guadalajara, centenars
de persones de la província van ser
arrestades pels rebels el 21 de juliol de 1936 i retingudes durant les
24 hores en què el cop va reeixir a
la ciutat, alliberada per tropes i milícies lleials l’endemà, 22 de juliol.
Entre altres coses, se sap que el diputat de la CEDA Félix Valenzuela,
principal líder civil de la sublevació,
tenia una llista de 57 noms que havien de ser executats tan bon punt
triomfés l’alçament.
El cert és que la dictadura va homenatjar les víctimes de la repressió
a la rereguarda republicana des del
primer moment: els va exhumar, els
va indemnitzar, va construir monu-
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ments en memòria seva, i va repartir entre la seva família els millors
càrrecs del nou estat emergent. Per
contra, avui dia no sabem l’abast
total de la repressió franquista i arreu de la província desenes de fosses
comunes romanen encara ocultes. Ni
una sola d’aquestes víctimes no ha
rebut encara mica de justícia. Les
sentències i els tribunals que les van
condemnar continuen essent legals.
Memòria de lluita
Ja a la immediata postguerra i en
plena clandestinitat, els mateixos
resistents i presos van esforçar-se
per preservar la memòria d’aquesta lluita i de la repressió. Tomasa
Cuevas, antifranquista de l’Alcarria
nascuda a Brihuega, ens va deixar
un valuós testimoni de la repressió
franquista i de les terribles condicions, afusellaments i tortures a les
presons de Guadalajara. Gràcies al
seu llibre “Mujeres en las cárceles”
(1982) sabem, entre altres coses,
que un grup de recluses de la Presó
Central de Guadalajara va deixar una
nota amagada darrera d’una rajola
amb el nom de les dones que van ser
afusellades a Guadalajara, pocs dies
abans de ser traslladades a una altra presó. La nota no ens ha arribat,
però sí que podem dir els noms de
les dones que van ser afusellades a
Guadalajara entre 1939 i 1940, i que
segurament eren en aquesta nota:
Lola Díaz, María Fernández, Martina García, Eladia Guillén, Gregoria

Jiménez, Josefa Lázaro, Valentina
Lázaro, Virginia Martínez, Juliana
Martínez, Heliodora Rebollo, Antonia
Sáenz, Lucía Sánchez i Paca Santos. A
més, avui sabem que uns quants centenars de dones de Guadalajara van
patir presó i repressió. Evidentment,
Tomasa Cuevas i les seves camarades mai no van anomenar a la seva
lluita “memòria històrica”, però tenien clar que volien acabar amb la
dictadura de l’oblit que els botxins
franquistes havien dictaminat per a
les seves víctimes.
Les informacions recollides per
Tomasa Cuevas són importantíssimes per a reconstruir aquest passat
de lluita. I no només sobre el que va
passar a Guadalajara sinó a la resta de presons per on va passar: Durango, Ventas, Santander, Segovia i
després de ser detinguda novament
el 1945, a la presó barcelonina de
Les Corts. El valor del seu testimoni
és doble si, a més, sabem que va
començar a recollir aquests testimonis el 1974, tot i que la majoria
són de 1975 i anys posteriors. Ho va
fer, a més, amb la desaprovació del
seu partit, el PCE, tot i que comptava amb el suport i la col·laboració
de molts dels seus camarades. Els
seus llibres de testimonis van ser
publicats als anys vuitanta. El 2004,
Tomasa va rebre la “ Creu de Sant
Jordi” a Barcelona, com a reconeixement de la seva lluita contra el
franquisme i va morir en aquesta
ciutat l’any 2007. Aquest any, 2017,
la ciutat de Brihuega on va néixer,

li farà un homenatge amb motiu del
seu centenari.
Fases de la repressió
La repressió militar insurrecta a la
província de Guadalajara, va tenir
unes característiques especials atesa
la ubicació estratègica de la línia del
front, que separava l’Espanya lleial
de la rebel. Una línia del front que
va evolucionar al llarg de la guerra i
que va determinar, entre altres moltes coses, el tipus de repressió duta
a terme pels insurrectes.
Aquestes fases temporals en la repressió amb resultat de mort, que
depenien de la línia del front, van
ser les següents:
Fins el mes de juliol de 1936
Fou la repressió prèvia a la revolta.
Es tracta de la repressió de l’emergent moviment obrer organitzat. Les
víctimes més importants d’aquesta
etapa van ser els sindicalistes que
lluitaven per les millores socials i
salarials justes per als treballadors:
resiners, camperols, treballadors de
les salines, sindicalistes que havien creat noves Cases del Poble. En
aquesta etapa hi ha tres fets bàsics:
el mes de març de 1936 assassinen
per linxament, al poble de Moratilla de los Meleros, el carter rural i
sindicalista Víctor Bernáldez; el mes
de juny una protesta salarial a les
Salinas de Imón acaba amb diversos
ferits per trets de la Guàrdia Civil i,
finalment, el 13 de juliol és assassinat Francisco Gonzalo, conegut com
el “carterillo”, president de la Casa
del Poble de Sigüenza. Gonzalo era
també carter rural.

lar a la comarca de Molina de Aragón, zona est i nord-est de la província, i va afectar càrrecs públics,
militars i civils lleials que es van
oposar, amb armes o sense, a l’aixecament, o simplement “desafectes a
la rebel·lió.
Finalment, després de la caiguda
de la catedral de Sigüenza, bastió
republicà, molts dels seus defensors
van ser assassinats sense causa a la
mateixa ciutat de Doncel, en el seu
camí cap a Sòria o a la mateixa Sòria, en les setmanes posteriors. No
fa gaire hem pogut elaborar una llista molt completa de 157 presoners
republicans capturats a Sigüenza i
desapareguts sota custòdia de les
tropes rebels.
Amb posterioritat a la caiguda de
Sigüenza, es du a terme una tasca
més lenta de depuració a la comarca, amb assassinats a diverses localitats com ara La Toba, Palazuelos,
La Olmeda, etc. Entre aquests assassinats cal destacar la de militants
de la Federació Nacional de Treballadors de la Terra d’UGT. El nombre total d’assassinats és desconegut, tot i que des del Fòrum per la
Memòria estem elaborant una llista
que fins ara abasta més de 100 assassinats i uns altres 70 detinguts.
Hom ha localitzat diverses fosses comunes a la zona.
Octubre de 1936 - març de 1937
Aquesta fase coincideix amb
l’avanç de les tropes rebels, després

de l’arribada de reforços africans i
les ajudes alemanya i italiana, i va
durar fins a la batalla de Guadalajara. Aquesta repressió va afectar
bàsicament la zona de Brihuega i Trijueque, on van ser assassinats simpatitzants del Front Popular. Durant
l’ocupació feixista de Brihuega, van
ser assassinades pel cap baix 30 persones, i també 14 veïns de Trijueque.
Després de la batalla de Guadalajara, el front va romandre estable
fins a l’acabament de la guerra. No
obstant això, la tasca de depuració
es mantindrà fins al final.
Març de 1937 - Març de 1939
Estabilització del front. La repressió va continuar contra els resistents
i molt especialment contra les forces especials de l’anomenat XIV Cos
d’Exèrcit republicà, per contrarestar les seves accions de guerrilla a
la rereguarda, bàsicament a la comarca molinenca. Després del cop
d’Estat del coronel Casado, el mes
de març de 1939, els casadistes van
detenir molts defensors de la legalitat republicana els quals van ser posats a disposició de les tropes franquistes quan van entrar a la ciutat.
A partir d’aquest moment, el procés
repressiu adquirirà formes paralegals i s’estendrà a tot el territori
nacional. No obstant això, molts actes repressius extrajudicials van ser
duts a terme en connivència amb les
autoritats franquistes: arreu hi va
haver tortures, pallisses, espolis i
detencions il·legals.

AFUSELLAMENTS AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GUADALAJARA

21 de juliol de 1936 - 16 d’octubre
de 1936
Aquesta fase inclouria els assassinats extrajudicials comesos a la
zona controlada pels insurrectes,
d’ençà de l’inici de la rebel·lió fins
al seu avançament el mes d’octubre
de 1936 i la conquesta de la ciutat
de Sigüenza, data en què el front
va quedar estabilitzat. Les víctimes
més destacades d’aquesta repressió
foren simpatitzants del Front Popu-
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Abril 1939 – 1944
Repressió parajudicial, mitjançant
sentència. Cal situar el moment
culminant d’aquest període a l’any
1940. Les presons estaven atapeïdes de presos. Més de 5.000 persones passen per improvisats camps de
concentració o presons habilitades
dins d’esglésies, convents i nombrosos edificis. 822 habitants de Guadalajara provinents de tota la província, són assassinats a les parets del
cementiri de Guadalajara després
d’un simulacre de judici. 154 presos
moren a la Presó Central de Guadalajara a causa de les terribles condicions en què hi viuen, sobretot a causa
de la manca d’aliments. Les causes
de la mort que hi ha a les comunicacions dels enterraments són falsejades i hom fa servir tota mena d’eufemismes: aturada cardíaca, caquèxia,
anèmia, que en realitat signifiquen
inanició. Una altra bona quantitat de
presos mor directament a causa de
les tortures infligides per coneguts
falangistes locals, amb total impunitat. Els casos més coneguts són els
de Juan Raposo, Francisco Nuño, Vicente Relaño,...
La recuperació de la memòria
democràtica
Durant la transició va començar
una tasca de recuperació de la memòria de lluita. Podríem esmentar
molts noms, però entre ells, al costat de Tomasa Cuevas, els llibres de
la qual mai no van ser presentats a
Guadalajara, cal destacar Miguel Rodríguez Gutiérrez (MIROGU) el qual
ens va deixar un colpidor testimoni
de les condicions de la presó. Posteriorment, el militant socialista César

24/10/1979: Emilia Cañadas, filla d’Antonio Cañadas, afusellat l’any 1939, intervé durant la inauguració del monument a les víctimes del franquisme, sufragat per militants de diverses organitzacions i
familiars. Copyright: FMGU/Jesús Ropero

González Camarero va dur a terme
un primer informe i un recompte de
les víctimes mortals, inèdit i incomplet, però de gran valor. Altres col·
lectius i organitzacions han tingut un
paper fonamental en aquesta tasca;
entre ells, la “Comissió pro-monument” formada per víctimes supervivents i militants de diverses organitzacions (PCE, CNT, PSOE, PTE, UGT,
etc), que l’any 1979 va aconseguir
d’inaugurar un monument privat,
dedicat a les víctimes (vegeu foto
anterior). L’any 2010, el Fòrum per
la Memòria de Guadalajara va publicar el llibre “La represión franquista
en Guadalajara”, únic treball monogràfic complet fins ara. Igualment,
hom ha publicat estudis locals sobre
Bustares, Tendilla y Durón . S’han fet
exhumacions de fosses clandestines
a Cincovillas, La Toba, Anguita i hom
ha dut a terme diverses campanyes
contra la impunitat del franquisme i

Si en voleu saber més consulteu:
memoriaguadalajara.es
victimasdeladictadura.com
contacte: foroporlamemoriaguadalajara@gmail.com
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per la reivindicació de la memòria de
la batalla de Guadalajara, com a primera derrota del feixisme. La web:
memoriaguadalajara.es i el projecte
victimasdeladictadura.com aporten
llistats i articles sobre la repressió a
Guadalajara i Castella-La Manxa.
Actualment, i des de fa uns quants
anys, hi ha una pugna per demanar
un monument institucional que inclogui els noms de les víctimes. Pugna encapçalada per diverses organitzacions i familiars que ha menat a
defensar els indrets de memòria del
cementiri amb fins a quatre mocions
municipals, les quals, atesa la majoria del PP a l’ajuntament, han estat
rebutjades. Les exhumacions dutes a
terme al cementiri han servit novament per recordar que a Guadalajara
hi va haver molts Timoteos Mendieta; concretament, 7449 represaliats
i represaliades, dels quals 1428 ho
van ser amb resultat de mort.

ENTREVISTA A PABLO MARTIN DE LOS RÍOS

ANNEX

Vicepresident del Centre Cultural Castella – La Manxa
de Cornellà de Llobregat
qué de su abandono de la tierra que
le vio nacer. Realizadas las gestiones
oportunas se me ha recomendado ponerme en contacto con su vice-presidente, al que todos conocen como
“Pablo” que ha aceptado el envite,
citándome uno de estos atardeceres
en que el invierno ya sale al encuentro de la primavera y me recibe en un
reducido despacho en el que gestionan las actividades de la Casa Regional. Una vez roto el hielo de su primera extrañeza, hilvanamos la charla
en la que no elude ninguna pregunta.

L

a plaza del Bedoll (Abedul) es un
amplio espacio encajonado entre
la hilera de dos bloques y en el que
hace unos años se reforzaron sus cimientos originales para construir uno
de los mayores parkings de la ciudad
cubierto por una gruesa capa de hormigón. En su superficie emerge, como
si se tratara de una glorieta, una casita, coqueta en su concepción, en la
que se ubica la sede del Centro Cultural Castilla-La Mancha de Cornellà,
lugar de encuentro y recreo de los
castellanos-manchegos que acuden
a ella para intercambiar recuerdos y
nostalgias de sus raíces, de una tierra
que nunca olvidarán sin renunciar a
su lucha por integrarse al lugar que
les acogió en su diáspora.
Dada la circunstancia de que este
año se ha decidido dedicar la revista
de “l’Associació per a la Memòria
Històrica i Democràtica del Baix
Llobregat” a la represión franquista
en Castillala Mancha, he creído oportuno proponer a su directora Agustina
Merino, mantener un charla distendida con alguno de los miembros de la
Junta Directiva del mencionado centro y preguntarle por su experiencia
o recuerdos de esta represión, que
él sufrió como un efecto colateral de
la gran tragedia y, sobretodo el por-

¿Me da usted su nombre completo?
En primer lugar nada de “usted”,
vamos a imponer el tuteo. ¿De acuerdo? Me llamo Pablo Martín de los Rios.
De acuerdo.¿Donde naciste…?
En el año 1947 en Hortezuela de
Calatrava una pedanía a 40 kilómetros de Calatrava en la provincia de
Ciudad Real.
¿Cómo fue tu salida del pueblo, viniste con tus padres?…cuéntame…
.Mis padres quedaron en Hortezuela. Allí la vida se me hacía imposible
y tomé esta decisión. Una vez aquí
enseguida encontré trabajo.
Por tu edad, deduzco que no viviste
la guerra, pero tal vez sí que te cogió la represión que siguió…
El que vivió la guerra de lleno fue
mi padre, pero he de decirte que a
su regreso el pueblo quedó prácticamente cubierto por un espeso manto
de silencio. Nadie quería hablar de
aquel drama. Te diré más: A mi padre
empecé a escucharle cosas inconexas
cuando yo había llegado a mi adolescencia con 16 ó 17 años. Nos repetía
constantemente a mis dos hermanos
y a mí, que lo que quería era olvidar
el horror que pasó. No sé si por miedo, pero constantemente nos repetía

que él, ni en su peor pesadilla, deseaba para nosotros semejante trago.
Mientras Pablo desgrana estas
explicaciones, me vienen a la memoria otras experiencias oídas de
los pueblos, hoy semi-desiertos,
de la España profunda en los que
todos saben de todos, del pié que
cojea cada uno y el silencio estremecedor en que quedaron sumidos.
Los vencedores decían que era la
paz. Efectivamente, la paz de los
cementerios.
¿Cómo se llamaba tu padre?
Mi padre se llamaba Juan Martin Barato. Te sigo explicando: lo movilizaron y entró en combate cerca de Zaragoza, ya en plena retirada republicana que fue el bando que defendió
hasta llegar a Cataluña, ya en plena
desbandada. Cayó prisionero y estuvo
en una especie de campo de concentración en Playa de Aro y más tarde
en Puigcerdà. Cuando creía que todo
había terminado, lo vuelven a movilizar para hacer el servicio militar con
los vencedores. Entre una cosa y otra
se pasó fuera de su casa vestido de
militar 6 años, que se dicen pronto.
Pero tu padre se significó por algo…
Mira, en los pueblos había que tener las ideas muy claras para sacar
pecho. De lo contrario, el silencio era
la mejor solución. Piensa que muchos
de los que movilizaron para la guerra, volvieron muy pocos. La mayoría
quedaron enterrados en cunetas y en
fosas comunes y los que consiguieron
regresar lo hicieron convencidos que
les habían robado lo mejor de su juventud. Así de claro.
En Hortaleza existía caciquismo…
¡Por el amor de Dios, ya lo creo que
existía el caciquismo!. Tal vez mi familia no lo sufrió con toda la crudeza
porque algo teníamos propio para “ir
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tirando”. Pero ya no sabías que era
peor. El cereal, principal cultivo, con
los precios por los suelos. Días en que
cargabas el tractor lleno de grano,
provisto de unos cupos que nos concedían y desplazarte a casi 40 kilómetros y volver al pueblo otra vez con
la carga porque el precio de miseria
que te ofrecían de compra, no te cubría ni los gastos. Pronto fui tomando
conciencia de que aquello no tenía
ningún porvenir y les planteé a mis
padres marcharme en busca de otros
horizontes. Mi padre se había colocado de guardia jurado en la finca de
unos señores y así podíamos subsistir.
Siempre ejerció un patriarcado, ocultándonos las dificultades y con una
mirada profunda ya sabíamos lo que
nos quería decir. No es como ahora
que existe este compadreo y los hijos
te llaman “colega” cuando no, “viejo”. Nunca padecimos hambre física,
de eso ya se encargó mi padre, lo necesario para la subsistencia y caprichos ni el más mínimo.
Y decides venirte a Barcelona…
Después de la “mili” y con 21 años
recién cumplidos, me vine a Barcelona.
¿Con tus padres…?
Como te he dicho al principio me
vine sólo y ellos quedaron en el pueblo. Al llegar a Barcelona fui a parar el barrio de Verdún y como había faena en cualquier sitio, entré
a trabajar en la empresa MACOSA.
Entonces en las fábricas se ganaba
muy poco y contacté con una “colla” que se contrataba para la construcción que me ofrecieron unirme a

ellos ya que se estaba construyendo
la nueva factoría de SEAT en Martorell. Como tenía nociones de paleta
no me costó adaptarme al oficio y
entonces casi ganaba el doble que
en la fábrica y me permitió, comprar
un piso en Cornellà, desplazarme al
pueblo y casarme con la que siempre había sido mi novia. Pero que
te conste que nadie me ha regalado
nada. Todo ha sido con mi esfuerzo.
Llegué a ser el delegado sindical de
la empresa ya que se me daba bien
negociar los precios-hora de nuestro
trabajo y esto los compañeros sabían
valorarlo a la hora de sacarle al contratista una mejor retribución. Más
tarde ocurrieron cosas raras, nos engañaron y lo pasé mal pues para mis
compañeros era el responsable. Pero
esto ya son otras historias que mejor
es olvidarlas.
Explícame cómo nace la Casa Regional de Castilla la Mancha en Cornellà de la que tengo entendido eres
uno de sus fundadores…
Una vez encarrilas tu vida familiar y profesional, empiezas a tener
contactos con paisanos y allegados y
nos fuimos reuniendo en el local de
la Asociación de Vecinos y nos hacíamos la pregunta de por qué si otras
comunidades tenían casa propia, no
la podríamos tener nosotros. Y así
fue fructificando la idea. Torres, un
paisano de Manzanares que tenía una
empresa de compraventa de coches
en la calle Rubió i Ors de Cornellá,
nos empujó a ponerla en marcha y
encontramos una colaboración especial en Perfecto Madrid, concejal del
barrio de La Gavarra que nos ayudó en

el proyecto y a que el ayuntamiento
nos cediera este local en un sitio que
consideramos idóneo. Aquí hablamos
de nuestros proyectos, organizamos
fiestas que nos recuerdan nuestra
tierra y nuestra juventud y por este
Centro han pasado presidentes de la
Comunidad como Barreda y Bono. De
José Montilla, entonces alcalde de
Cornellà también encontramos mucha comprensión y apoyo.
¿Vas muy a menudo a Hortaleza…?
Al menos tres veces al año. Por la
Purísima que se celebran unos festejos muy lucidos, por Semana Santa y
en el verano. Me puede la nostalgia
y también el re-encuentro con mis
hermanos que viven en Madrid y con
los amigos de una infancia que no he
olvidado nunca, pero esto no quiere
decir que aquí también he plantado
mis raíces y estoy muy contento. Me
siento integrado y quiero decirte una
cosa para que conste: La Casa CastillaLaMancha o este Centro Cultural,
como mejor quieras llamarlo, no es
un coto cerrado a nadie. Todo aquel
que venga con la mano extendida y
con la harmonía de la convivencia,
tiene las puertas abiertas y será bien
recibido. Por cierto, el sábado que
viene tenemos una comida cuyo plato principal consiste en unas migas
manchegas. Estas convidado. ¿Te
animas?
Eso está hecho. Aquí estaré, pero
antes quiero agradecerte la atención que has tenido con mi persona
y el atardecer tan agradable que
me has hecho pasar. En nombre de
la Asociación de la Memoria Histórica y Democrática del Baix Llobregat, me permito invitaros al acto
que año tras año celebramos en
el Patronat Cultural i Recreatiu de
Cornellá y que tendrá lugar el sábado 28 de Octubre, para homenajear a las víctimas de la represión
franquista en Castilla-La Mancha.
Os tendremos al corriente.
Gonçal Évole
Miembro de la Junta
de la AMHDBLL
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MAPA DE FOSSES DE CASTELLA-LA MANXA

Amb el suport de:

