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LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A CASTELLA I LLEÓ

E

nguany, continuant amb la nostra línia editorial, hem fet un
viatge des de Catalunya a Castella
i Lleó per tal de conèixer, mitjançant 16 articles i una entrevista, la
repressió franquista en aquella comunitat autònoma, així com també el treball memorialista que s’hi
du a terme. Per tal de fer la revista
hem comptat amb l’assessorament
dels historiadors Francisco Espinosa Maestre i Luís Castro Berrojo.
La majoria dels col·laboradors
són historiadors, a més de ser persones molt compromeses amb la
Memòria Històrica. Alguns d’ells
són presidents o membres d’associacions de l’esmentada comunitat, entre les quals hi ha: l’Asociación Memorial de la Orbada de
Salamanca, Asociación Recuerdo
y Dignidad de Soria, Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos, Foro por la

Memoria de Segovia, Foro por la
Memoria de Ávila, Foro por la Memoria de Zamora, Coordinadora de
la RMH de Burgos, Grupo Verdad y
Justicia de Valladolid i, Centro Autogestionado de Creación Contemporánea Espacio Tangente de Burgos. També hi participa amb una
col·laboració l’antropòleg forense,
professor de la Universitat del País
Basc i de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, Francisco Etxeberria Gabilondo.
La meva presentació consistirà
en una breu síntesi del que he considerat més significatiu de cadascuna de les col·laboracions que hi
ha a la revista.
Francisco Etxeberria ens diu
que la comunitat de Castella i
Lleó destaca per una gran activitat en matèria d’exhumacions de
fosses comunes de la Guerra Civil,
malgrat l’absència d’implicació

institucional.
D’ençà que es va iniciar el moviment per a la recuperació de
la Memòria Històrica l’any 2000,
s’han exhumat 215 fosses comunes
a Castella i Lleó i s’han rescatat les
restes de 1.896 víctimes mortals.
Els informes corresponents de
cadascuna d’aquestes intervencions són una prova documental i
pericial de gran magnitud, per tal
d’acreditar els crims franquistes.
En tots els casos, es tracta de víctimes mortals causades entre la
població civil pels revoltats contra
la República.
Castella i Lleó és la comunitat on
hi ha, amb diferència, un més gran
nombre d’exhumacions de tot el
territori espanyol, tot i que Andalusia la supera en nombre d’individus rescatats (només al cementiri
de San Rafael de Màlaga es van recuperar 2.840 cossos).
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L’article de Juan Carlos García-Funes ens parla del treball
esclau a Castella-Lleó. En el territori dominat pels militars rebels
hom va obligar a treballar de franc
persones contràries a l’esperit insurgent sota coacció i amenaça
dels militars, de famílies d’ideologia dretana, nobles o cacics.
Després l’Exèrcit va generar, per
una banda, un sistema de treballs
organitzats des dels camps de concentració i, per altra banda, un sistema de redempció de penes pel
treball que va ser confegit des del
sistema penitenciari. Cada mes es
mobilitzaven milers de presoners
en condicions d’amuntegament i
insalubritat, d’un camp a un altre
sense que en coneguessin les destinacions, traslladats en trens de
mercaderies, en vagons de bestiar
dins dels quals amb prou feines es
podien moure i havent de fer les
deposicions on els era possible.
L’article de Pelai Pagès i Luís
Castro sobre “Els papers de Salamanca” i el Centre Documental
de la Memòria Històrica ens informa de l’espoli documental de
l’exèrcit franquista en els territoris ocupats i la finalitat d’aquest
espoli, exclusivament policial.
La documentació confiscada pels
franquistes va ser processada i
classificada a Salamanca per tal de
facilitar la repressió política, social, econòmica i ideològica que va
estendre’s fins a la mort del dictador. El 17 de novembre de 2005
es va aprovar la llei mitjançant la
qual s’establia la restitució dels
documents confiscats a Catalunya
i es va disposar la creació d’un
Centre Documental de la Memòria Històrica a Salamanca. A partir
de l’any 2006 i fins al 2014 s’han
retornat a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat, una gran
quantitat de documents, que en
part han estat retornats a partits,
entitats i persones privades.
A Sòria ens diu Iván Aparicio
que segons les dades de l’Asociación Recuerdo y Dignidad van
ser assassinats 586 civils. Els seus
cossos van ser abandonats i enter-

4

rats per veïns de les localitats del
voltant. L’objectiu era sembrar el
terror entre la població. Les ordres
de trasllats de presos que acabaven en assassinats eren signades
pel Comandant Militar i pel cap
de l’escamot de guàrdies civils i/o
falangistes que els executaven.
Aquesta circumstància explica el
sistema jeràrquic i organitzat de la
repressió i assenyala els responsables civils i militars de les violacions dels drets humans.
Luís Castro, José Mª Rojas, Jesús
Cámara Olalla i Espacio Tangente
ens fan arribar informació de Burgos.
Luís Castro ens diu que a Burgos
el nombre de persones assassinades és, pel cap baix, de 2.300, de
les quals 73 són dones. Les persones eren tretes d’un centre de
reclusió o se les anava a cercar a
casa seva o a la feina, per tal de
ser portades a un indret apartat on
les afusellaven, de vegades després de colpejar-les o torturar-les,
com indiquen les fractures òssies
de les exhumacions de les fosses.
Per altra banda, hi ha els condemnats a mort per consell de guerra i
154 persones mortes a les presons,
como ara les del penal de Valdenoceda i les dels camps de concentració com el de Mauthausen.
L’activitat de les associacions ha
permès exhumar 50 fosses entre
2000 i 2017, d’on s’han extret les
restes de 936 persones.
De les comarques de la Ribera
del Duero i de l’Arlanza (Burgos)
ens diu José Mª Rojas de l’ARMH,
que gairebé totes les víctimes pertanyien a les Cases del Poble, eren
socis de sindicats, obrers, membres dels ajuntaments o apoderats
dels partits polítics d’esquerra. El
nombre de víctimes en aquest territori és de més de 800 persones.
S’hi han exhumat 29 fosses i més
de 500 cossos.
Del partit judicial de Salas de
los Infantes (Burgos), Jesús Cámara ens parla “dels qui no es varen refiar”, fugitius i talps, i fa un
esment especial de la història de
l’alcalde, Pedro Simón, el qual va

viure en una galeria que ell mateix havia perforat per damunt del
nivell de l’aigua del pou de casa
seva, on va estar amagat fins i tot
dels seus fills durant tres mesos. Al
final, va abandonar el poble i se’n
va anar a l’exèrcit republicà. Acabada la guerra, va ser fet presoner
a Alacant, fou condemnat a mort i
afusellat.
El treball memorialista d’Espacio
Tangente ha estat en gran mesura
vinculat a la muntanya Estépar, a
25 km de Burgos, on hi ha una de
les més grans fosses clandestines
del franquisme. En les dues campanyes d’exhumació que s’hi han
fet, el 2014 i el 2015, s’hi han exhumat els cossos de 96 persones,
totes les quals tenien senyals de
mort violenta, fractures al crani
causades per armes de foc i alguns presentaven indicis d’haver
estat lligades. El 30 de setembre
de 2017, després de fer el lliurament de les urnes amb les restes
d’aquestes persones, es va fer una
comitiva fúnebre fins al cementiri
del poble, on la CRMH de Burgos ha
adquirit un terreny i ha erigit un
mausoleu on han estat inhumades.
Santiago Vega ens diu que la
rebel·lió militar va tenir lloc el
19 de juliol a Segòvia i a partir
d’aleshores va començar la persecució dels defensors de la legalitat republicana. Una repressió de
classe exercida pels propietaris
sobre la classe treballadora i camperola mitjançant el seu braç armat, l’Exèrcit, la Guàrdia Civil i les
milícies nacionals. L’execució era
cruel i el cos quedava abandonat a
la vista de tothom per tal d’infondre més horror. Així van quedar la
majoria dels 215 executats extraoficialment de la província de Segòvia. El resultat global és de 370
víctimes: 155 per afusellaments
judicials i 215 per execucions extrajudicials. De les 370 víctimes, 8
eren dones.
Bruno Coca pel que fa a Àvila
ens comenta que la repressió franquista es va convertir en un instrument al servei de les classes rurals
dominants, per tal de doblegar la

resistència dels jornalers i de les
societats obreres a les quals estaven afiliats la majoria d’aquests
jornalers. La repressió també es va
centrar en alcaldes i regidors que
havien pertangut als partits que
formaven part del Front Popular,
com també en els mestres, la majoria dels quals hi pertanyien. Més
de 1.000 víctimes romanen sense
identificar en fosses comunes de la
província d’Àvila.
Beatriz García ens informa que
el dia 20 de juliol de 1936 es va
declarar l’estat de guerra a Lleó
i que aquest mateix dia els rebels
van controlar la ciutat. Amb la caiguda de la capital es va imposar
la rebel·lió a la província. A partir d’aquell moment es va iniciar
la repressió exercida per l’exèrcit
i grups paramilitars com ara la Falange, amb la col·laboració de part
de la societat civil. Segons l’informe de 2008 de l’ARMH hi ha pel
cap baix 5.800 víctimes mortals.
També moltes lleoneses van ser
reprimides doblement “per roges i
per dones”, i van patir violacions,
se’ls van rapar els cabells o les van
obligar a ingerir olí de ricí, a més
de patir un fort control de les seves conductes. L’ARMH ha exhumat
un total de 49 fosses i n’ha recuperat 169 cossos.
Cándido Ruiz i Eduardo Martín
ens expliquen que les detencions
a Zamora van començar el mateix
dia 19 de juliol i es van articular
mitjançant execucions judicials i
l’“aplicació del bàndol de guerra”,
amb el qual es van fer passeigs i
“sacas”. La repressió anava dirigida a eliminar els dirigents de les
organitzacions del Front Popular.
El Foro por la Memoria de Zamora
compta amb dades de 1.507 víctimes mortals. Moltes de les famílies
represaliades van optar per l’emigració i és justament d’aquesta diàspora d’on sorgeixen les primeres
reivindicacions de la memòria de
les víctimes.
Severiano Delgado explica que
el 25 de juliol, els rebels controlaven completament la província de
Salamanca i que immediatament

va començar una repressió brutal.
Hi ha notícies de centenars d’execucions extrajudicials, passeigs o
assassinats sense més en el camp,
després que un grup d’homes, normalment amb camisa de Falange,
detinguessin la víctima. Una altra
forma d’eliminació física va ser les
“sacas” de la presó.
El monument memorialista més
important se situa en el cementiri de Salamanca i va ser iniciat el
2007 i ampliat el 2011; recull els
noms de 1.106 persones assassinades. Va ser construït per l’Asociación Salamanca Memoria y Justicia, que el 2017 va inaugurar un
altre memorial a l’exterior del cementiri, on eren executats els sentenciats a mort.
Ángel Iglesias escriu sobre les
seves investigacions al SO de la
província de Salamanca. Les modalitats repressives a la zona són
idèntiques a les que hi havia a la
resta d’indrets: aplicació dels bàndols militars i violència extrajudicial. En els assassinats intervenen
els caps comarcals de les Milícies i
de la Falange. Els assenyalats exercien càrrecs municipals, responsabilitats sindicals o eren afiliats a
partits del Front Popular o a societats obreres; majoritàriament són
jornalers, però també hi ha funcionaris que van acomplir amb la
legalitat republicana. Les víctimes
són executades en els seus indrets
de residència o fora d’aquests indrets i els cadàvers apareixen a la
vora de les carreteres o camins i
són enterrats en fosses comunes
de cementiris municipals o en el
camp. En aquesta zona hi ha identificades 972 víctimes.
Orosia Castán, de Valladolid, reitera el que ja s’ha dit en d’altres
apartats. Sovint s’assassinava i enterrava les víctimes fora de la seva
localitat, amb la finalitat de dificultar la identificació i recuperació
dels cossos; una estratègia estudiada que cercava també la impunitat dels victimaris. La desaparició
de les víctimes és el factor que ha
permès la negació dels crims fins fa
ben poc temps. La majoria de les

fosses clandestines del franquisme
continuen no localitzades i escampades per la província. El primer
alcalde socialista de la Transició,
Tomás Rodríguez Bolaños, va intentar exhumar la més gran de les
fosses del cementiri de la ciutat,
però l’estat de les restes dels afusellats va evidenciar la impossibilitat del rescat. Les restes estaven
destrossades per la pressió i la calç
viva que s’havia abocat sobre els
cossos. Aleshores es va decidir la
compra a perpetuïtat de la fossa,
es va senyalitzar i es va dignificar.
José Antonio Lorenzo Cuesta
ens diu que tots els estudis fets
sobre la repressió franquista a la
província de Palència conclouen
que la violenta repressió exercida
pels rebels procedia d’un pla perfectament traçat, l’últim objectiu
del qual era l’eliminació de qualsevol dissidència ideològica. La
culpa d’aquests represaliats era el
seu ideari democràtic i la defensa
del Govern legítim de la II República. L’antic cementiri de Palència,
reconvertit en el parc de la Carcavilla, inclou una gran fossa amb
els cossos de prop de 500 persones
assassinades. S’ha exhumat aquesta fossa i se n’han recuperat 110
cadàvers.
L’entrevista a Juanjo Arranz,
veí de Barcelona i nét de Santiago
Martín, assassinat pel franquisme a
la província de Salamanca, constata el que han dit anteriorment diversos investigadors de la repressió
franquista d’aquesta comunitat.
Santiago Martín va ser assassinat
el 24 d’agost de 1936 per una banda de falangistes a l’indret anomenat “La Garganta”, del municipi de Peñacaballera, província de
Salamanca. Havia estat detingut
per la Guàrdia Civil el 23 d’agost
als voltants de Valdelageve,
posteriorment va ser traslladat
als calabossos de Lagunilla on la
seva dona, Antonia Rodríguez, el
va visitar i veure per última vegada el 24 d’agost amb clars indicis
d’haver estat torturat. Més tard
una “saca” duta a terme per falangistes uniformats se’l va endur.
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Aquell mateix dia, el 24 d’agost
de 1936, uns veïns de Peñacaballera el van trobar mort per arma
de foc. Va ser enterrat, amb autorització de l’alcalde, com a “desconegut” a la fossa comuna del
cementiri d’aquest municipi. Va
deixar set orfes que, quan van ser
grans, es van traslladar a viure a
Barcelona; tota la família va iniciar un exili interior sense oblidar,
però, l’assassinat de l’avi a Salamanca. En Juanjo és membre fundador de l’Asociación Salamanca
Memoria y Justicia.
Les investigacions de les persones que escriuen en aquesta revista s’han basat en fonts històriques
orals i escrites. Totes indiquen que
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la revolta militar de 1936 amb
prou feines va trobar resistència a
Castella i Lleó, per la qual cosa es
pot arribar a la conclusió que en
aquest territori no hi va haver cap
mena de guerra civil. Els morts són
el resultats d’assassinats de civils,
comesos després del cop militar,
en els quals van intervenir caps militars, Guàrdia Civil i Falange.
La repressió respon a un pla organitzat i jeràrquic dels militars,
l’objectiu del qual era eliminar la
dissidència política i servir els interessos de les classes dominants.
Sovint els assassinats es feien fora
dels pobles de les víctimes per tal
de dificultar-ne la identificació i la
recuperació. Algunes vegades els

cossos d’aquestes víctimes quedaven abandonats i a la vista de tothom amb la finalitat d’escampar el
terror entre la població.
Moltes de les famílies represaliades van optar per l’emigració
i, en molts casos, serà d’aquest
exili interior d’on neixin moltes
de les reivindicacions de la memòria de les víctimes. Aquest és
el cas de moltes de les persones
que treballen en les Associacions
de Memòria. La nostra associació constata aquest fet: una part
important de les persones de la
seva Junta Directiva i dels seus
socis i sòcies provenen d’aquest
exili interior i de famílies molt
represaliades pel franquisme.

PRESENTACIÓ
Luis Castro

Investigador
Secretari de l’“Asociación Memorial de La Orbada”
Coordinador de la revista

LA REPRESSIÓ I LA RMH A CASTELLA I LLEÓ: CONTEXT HISTÒRIC I BALANÇ

1. L’aportació de Castella i Lleó al
Moviment
A Castella i Lleó no hi va haver
pròpiament guerra, excepte al nord
de les províncies de Lleó, Palència
i Burgos i a la franja sud de Segòvia durant uns mesos. I no hi podia
haver guerra perquè aquí la correlació de forces era força favorable
als partidaris de la rebel·lió contra
la II República: agraris, monàrquics
feixistitzats , sindicats catòlics, falangistes, carlistes, albiñanistes i, finalment, uns destacaments militars
on gairebé els únics militars lleials al
govern republicà van ser els caps de
les divisions orgàniques: el general
Batet, de la sisena (Burgos); Molero,
de la setena (Valladolid) i alguns dels
seus ajudants.
Aquesta situació, precisament, va
fer que hi hagués fets significatius:
que Valladolid fos el primer lloc de
l’Estat on triomfés el cop, la tarda
del dissabte 18 de juliol, quan el ge-

neral Saliquet es va fer a punta de
pistola amb el palau de capitania de
Valladolid i va provocar els primers
morts; que les emissores i diaris de
Castella i Lleó (el Diario de Burgos,
el Norte de Castilla, la Gaceta de
Salamanca) fossin els primers a fer
conèixer la notícia i a adherir-se a
l’”Alçament”; que els servils catedràtics i canonges de Salamanca
elaboressin ben aviat la ideologia
justificadora de l’ús de les armes
contra paisans i que d’aquí sortissin
tot seguit les columnes de soldats i
voluntaris falangistes que, segons
els plans de Mola, havien de prendre
Madrid en cosa de dies, juntament
amb els carlins navarresos, i enderroquessin la República amb un bany
de sang.
Si Valladolid fou la seu del Govern
General d’ençà d’octubre de 1936
(un organisme poc conegut, amb
atribucions policials, dirigit pels
generals Francisco Fermoso i Lluís
Valdés) i Salamanca seu del Quarter

General, podríem dir que Burgos fou
la “capital de la croada” com a seu
de les juntes tècnica i de defensa i
del govern de Franco pròpiament dit
des de gener de 1938. (I en aquesta
ciutat hauria constituït el seu Directori el general Sanjurjo si hi hagués
arribat el 19 de juliol, tal com s’esperava).
L’historiador franquista Ricardo de
la Cierva ja havia afirmat que “el feixisme espanyol està dotat d’una essencial dimensió castellana” i no és
casualitat que a Valladolid nasqués
la Falange Espanyola de les JONS,
germen del futur partit únic del Moviment Nacional, creat per decret
a Salamanca, i que d’aquí en sortís
Onésimo Redondo, el “cabdill de
Castella”, divulgador del llibre “La
meva lluita” de Hitler i del plamfet
antisemita “Els protocols dels savis
de Sió”. Però si Onésimo va ser un
dels líders més virulents en un grup
que ja per ell mateix era violent,
la seva dona Mercedes Sanz-Bachi-
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ller Izquierdo representava la imatge matriarcal del Moviment creant
el “Auxili d’Hivern”, precedent del
“Auxili Social”, per atendre els orfes i les vídues dels qui mataven els
camarades del seu marit, el qual
no va ser a temps de “entrar en acció”. (Aquest eix Salamanca-Valladolid-Burgos s’allarga per Vitòria i
Pamplona, on connecta amb el tradicionalisme, no menys agressiu amb
els “rojos”, però més conservador).
Per altra banda, la majoria dels
líders de les dretes més o menys feréstegues van representar aquestes
províncies a les corts republicanes;
parlem d’agraris, cedistes i monàrquics com Gil Robles, Martínez de
Velasco, Ernesto Castaño, Lamamié
de Clairac, Royo Villanova, José Maria Albiñana Sanz i tants d’altres entossudits a posar bastons a les rodes
del carro republicà. I aquí pasturaven els seus ramats els grans dispensadors d’anatemes bíblics contra la
democràcia, el laïcisme i altres “errors dels nostre temps”, els Enrique
Plá y Deniel, Pedro Segura i Sáez,
Manuel de Castro Alonso (Manuel,
arquebisbe de Burgos, i Aniceto de
Castro, canonge del capítol de Salamanca i teoritzador del “dret a la
rebel·lió”).
Tot i que a Castella i Lleó amb prou
feines hi va haver accions bèl·liques
(els manuals només parlen del front
Nord per a la campanya de març-octubre de 19371) la guerra va suposar
una sagnia d’homes i recursos que va
arruïnar, encara més, unes províncies endarrerides i ja molt castigades per la crisi econòmica dels anys
trenta i per una creixent pressió demogràfica. Després la població es va
reduir sensiblement per les baixes
de la guerra, l’exili, l’emigració i els
efectes d’una repressió brutal i sistemàtica, aspectes aquests últims,
guerra i repressió, que sempre hem
vist com les dues cares d’una mateixa moneda: el fruit de la voluntat
exterminadora i d’escapçament del
subjecte històric que havia impulsat el programa democratitzador i
reformista de la II República. Va ser
així com es va imposar la via “capità Gonzalo de Aguilera Munro” en la
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solució del problema social: eliminar
la pobresa fent desaparèixer els pobres.
Però no solament es resol d’aquesta manera bestial la qüestió social.
Malgrat aquesta preeminència conservadora que hem esmentat, pertot
arreu, poc o molt, hi havia homes i
dones compromesos en la lluita per
la dignificació laboral i humana de la
gent, intentant de concretar les reformes afavorides per les lleis republicanes. Aquests alcaldes i regidors,
moltes vegades presidents dels jurats
mixtos, que organitzaven la borsa de
treball i obres públiques per pal·liar
el gravíssim problema de l’atur i de
la gana2; aquestes dones que planten cara donant suport als seus fills
i companys compromesos a la Casa
del Poble o als sindicats; aquests
jornalers de la FTT que exigeixen el
compliment de les bases de treball
i adrecen escrits al governador civil
per tal que els transmeti al govern en
demanda de treball, sous dignes (i de
vegades que es treguin funcionaris o
guàrdies civils corruptes o abusius);
aquests mestres que, com Antonio
Benaiges a La Bureba (Burgos), prometen als seus alumnes que veuran
el mar; aquests professionals o intel·
lectuals republicans que promouen la
investigació, la difusió de la cultura
i dels serveis públics... També a les
províncies de la Meseta hi ha persones d’aquesta categoria i tots ells, o
gairebé tots, van rebre la urpada repressiva del feixisme espanyol.
2.- La repressió
A les pàgines següents presentem
un balanç sobre la violència política
del franquisme a les províncies de
1

2

Castella-Lleó. És evident que hi ha
un gran interès en les aportacions
que són fruit d’anys d’investigació i
de compromís amb les tasques de la
recuperació de la memòria històrica democràtica. Sense haver-nos-ho
proposat a priori, el cas és que tots
els col·laboradors i col·laboradores d’aquest número estan, estem,
compromesos en el moviment memorialista intentant, en primer lloc,
de trobar i difondre una realitat històrica que no sempre ha estat atesa
degudament per part d’acadèmics i
arxivers. Algú ho havia de fer.
Partint d’aquests treballs podem
oferir un balanç, que inclou conceptualitzacions sobre la naturalesa
d’aquesta violència política, les seves finalitats, els seus agents (el
“repartiment de papers” en la violència de què parla Ángel Iglesias) i
les seves modalitats. I, com en els
monogràfics anteriors de la revista
de l’Associació per la Memòria Històrica del Baix Llobregat, oferim també un estat de la qüestió sobre les
activitats memorialistes i les recerques històriques. Va sense dir que en
l’enunciat del que s’ha fet i investigat hi ha implícit el que encara ens
queda per saber i per fer.
Si l’any 2007 l’obra col·lectiva
coordinada per Enrique Berzal de
la Rosa Voces olvidadas (Lleó, Fundación “27 de marzo”, 2007) podia
mostrar-nos un avenç en la recerca
d’aquests temes, avui, onze anys
després, també constatem el camí
recorregut. Aleshores la recerca donava un saldo provisional de 14.600
víctimes mortals en tota la comunitat, més del doble de les xifres
aportades pels historiadors franquistes Ramón Salas Larrazabal i Martín

La qual cosa no vol dir que no hi hagués operacions bèl·liques, algunes acarnissades, durant la tardor-hivern anterior. Després va ser notable la tardança
a ocupar la zona nord (gairebé set mesos) tot i l’aclaparadora superioritat de
l’exèrcit franquista, del suport dels alemanys i italians i de la divisió en tres de
les forces republicanes del nord (Astúries, Cantàbria i País Basc, aquest ja amb
govern propi).
Hem vist, per exemple, com a la zona de Ciudad Rodrigo (Salamanca) moltes
famílies no tenien assegurat el pa diari i es mantenien a base de glans i patates
bullides; com hi havia furts de fruites o friccions i conreus il·legals de terres comunals, tots ells símptomes d’una pobresa estructural (ja que es va anar agreujant al llarg dels anys trenta).

Rubio3. Avui continuem sense poder
donar xifres definitives –potser no
se’n podran donar mai- però creiem
estar a prop de l’ordre de magnitud versemblant: donem un total de
16.189 executats, ja sigui per consell de guerra, per assassinats extrajudicials o morts a la presó, fins i tot
en camps de concentració nazis.
Aquestes víctimes mortals estan
situades en el centre d’una sèrie de
cercles concèntrics repressius que
van afectar sectors socials creixents,
fins al punt que es pot argumentar que tota la societat espanyola,
d’una manera o altra, com a agent
actiu o responsable, subjecte passiu
o simple espectador, es va veure implicada o afectada per aquesta violència política, que anava dirigida a
eliminar els adversaris i sembrar un
terror dissuasori en tots els altres.
Més enllà dels morts hi ha els empresonats, els depurats laboralment,
els multats i extorsionats econòmicament, els explotats en treballs
forçosos, els marginats pels seus antecedents, els exiliats... sense oblidar les formes d’abús i de càstig a la
dona, la presència minoritària de la
qual entre les víctimes mortals i els
empresonats podria fer-nos arribar a
conclusions errònies sobre els cops
que va patir. Sense oblidar, a més,
que a tot això es va sumar el retorn
al patriarcat tradicional nacional-catòlic, després de la breu promesa
igualitària de la República.
Els treballs assenyalen també els
victimaris, tant els executors, que
acostumen a ser milícies armades i
Guàrdia Civil, com els responsables
i inductors, que són en última instància els caps militars rebels. Les
directrius de Mola preparant el cop
també tenien prevista l’eliminació
dels compromesos amb la República
i també la dels militars que no donessin suport al cop. En aquestes activitats de “neteja”, com ja va destacar Ruiz Vilaplana en plena guerra,
van destacar els falangistes amb la
seva “segona línia” (la primera seria
la desplaçada al front).
No insistirem en les notes característiques d’una repressió que,
amb lògiques variants circumstan-

cials, ofereix trets comuns en tot
aquest territori i en d’altres (com
es pot comprovar en els treballs que
oferim): és una violència política, de
classe, premeditada (en les directrius de Mola) i sistemàtica. S’hi pot
afegir que és persistent i redundant:
els tribunals de responsabilitats polítiques creats en acabar la guerra tornen a castigar molts dels qui
ja havien estat castigats, fins i tot
executats (amb la qual cosa la pena
recau sobre els familiars) i la Causa
General pot ser vista com una “segona volta” (o tercera) de l’escrutini
repressiu. El càstig no es va oblidar i
la por fou en endavant una de les bases del règim. Així com pensem que
és pertinent el concepte de feixisme
per referir-nos al caràcter predominant del franquisme (com a mínim
fins al 1945) no creiem que estigui
fora de lloc la característica de genocidi o d’holocaust que va fer servir
Paul Preston en la seva magna obra
de síntesi, o en parlar de la repressió
que va dur a terme aquest feixisme.
Dels treballs es dedueixen alguns
trets addicionals de la repressió. Per
exemple, que en la seva gran majoria les víctimes mortals apareixen els
primers mesos de la rebel·lió (més
endavant en donarem una hipòtesi
interpretativa) i que en aquest període predominen àmpliament les
execucions extrajudicials (passeigs
i “sacas”) sobre els condemnats a
mort en consell de guerra. Després
passa a l’inrevés. Tot i que el resultat és el mateix, si més no en el cas
dels consells de guerra ens trobem
amb la documentació dels expedients (a l’arxiu militar de El Ferrol),
que acostumen també a indicar l’indret d’inhumació. No cal dir que els
assassinats extrajudicials, que cerquen la impunitat, entre altres formes allunyant els indrets d’execució
i enterrament, no tenen cap mena
de documentació –moltes vegades
ni tan sols en el Registre civil- i per
això la recerca s’ha de dur a terme
mitjançant testimonis personals.
3

I si cal afinar factors diferencials
moduladors de la càrrega repressiva,
a la llum de les col·laboracions que
presentem podem distingir, com a
mínim, els següents:
• la proximitat als fronts de guerra
determina la “neteja” exhaustiva
de la rereguarda immediata; això
afecta sobretot pobles del sud de
Segòvia i Àvila i del nord de Lleó,
Palència i Valladolid;
• la major o menor presència de
falangistes ja disposats a tot per
“salvar Espanya” (i en això excel·
leixen Burgos i Valladolid);
• els antecedents de conflictivitat
política o laboral durant la República, especialment l’octubre
del 34 i després de la victòria del
Front Popular (la qual cosa va
comportar la reposició d’alcaldes
i regidors destituïts l’any 34, la
majoria eliminats després del 18
de juliol);
• la major o menor implicació de
sindicats obrers –sobretot FTT- i
la presència i activitat de les Cases del poble; certs col·lectius,
com ara ferroviaris o miners, més
organitzats i amb una més gran
tradició de lluita obrera, reben
un càstig especial;
• l’actitud del clergat local. És un
lloc comú la seva influència en
aquest aspecte, entre altres. Són
excepcionals els religiosos partidaris de perdonar. Cal assenyalar
la seva influència en la repressió
sobre el magisteri, tot i que només sigui perquè els seus informes eren preceptius i molt influents en els expedients de depuració de docents;
• finalment, la pròpia marxa de la
guerra. L’ambient d’incertesa
sobre el seu desenllaç en els primers mesos va contribuir a agreujar la violència a la rereguarda i
això va afectar sobretot els indrets on –com a Castella i Lleó- el
cop va triomfar immediatament;
per altra banda, els bombardeigs

Pablo GARCÍA COLMENARES donava també una visió sobre “Guerra civil y represión en Castilla y León (1936-1945)” dins Alcores, n. 7 (2009).
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aeris ocasionals o les notícies de
greus represàlies a la rereguarda
enemiga, provocaven represàlies
tant en un bàndol com en l’altre.
3. Les activitats de la memòria històrica democràtica
Hem assenyalat la precocitat amb
què es va manifestar l’acció dels
rebels el mes de juliol del 36 a les
nostres províncies, tant en l’aspecte
que fa referència a la mobilització
militar com en el de la violència repressiva a la rereguarda. Potser per
això és notable, 40 anys després, la
celeritat per emprendre tasques del
que s’anomenarà recuperació de la
memòria històrica de les víctimes i,
més en general, del significat polític
i ètic de la segona república. Amb
això últim ens referim als valors continguts en la constitució de 1931, en
les declaracions de principis dels primers manifestos i en l’acció reformista republicana en àmbits d’igualtat de gènere, reforma agrària, educació i cultura, laïcisme i submissió
de l’exèrcit al poder civil.
De vegades es repeteix que les
reivindicacions de la memòria històrica democràtica van començar a
l’entorn de l’any 2000 a la comarca
del Bierzo lleonès amb la “primera
exhumació feta amb mètodes científics”. Allà va néixer l’Associació per
a la Recuperació de la Memòria Històrica amb el lideratge d’Emilio Silva
i també cal destacar la intervenció
tècnica de la societat Aranzadi, dirigida pel forense Etxeberria, que
després ha col·laborat molt generosament i activament en molts altres
indrets de Castella i Lleó. L’activitat
d’aquest grup, més la del Foro por la
Memoria, de la Coordinadora per la
RMH de Burgos, l’ASMJ de Salamanca i d’altres –als quals demano perdó
per no recordar-los- ha donat com
a resultat que aquesta comunitat
presenti el saldo de fosses comunes
exhumades més nombrós de tot Espanya. Unes activitats que han estat
estimulades i que han rebut el suport
d’una població civil cada vegada més
receptiva. En pocs llocs podrà dir-se
–com diu José María Rojas en la seva
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col·laboració, relativa a la Ribera de
Burgos- que ja ha estat feta tota la
feina pel que fa al rescat de cossos
d’enterraments ignominiosos (només mancarien les fosses d’ubicació
desconeguda, sense tenir en compte
les que han estat destruïdes)4. I bé
recordem com va començar Rojas,
fa gairebé vint anys: posant notes
al costat de les esqueles mortuòries
al carrer Isilla d’Aranda de Duero on
hi havia el seu telèfon per tal que li
truquessin els qui volguessin buscar
víctimes de la Guerra Civil.
Però aquesta història ve de bastants més anys enrere. En el llibre
capdavanter de Gregorio Herrero i
d’Antonio Hernández, de 1982,5 ja
apareix una clara voluntat de lluita
contra l’oblit i de rescat de la història silenciada. Un esforç notable per
la manca d’antecedents, l’amateurisme dels autors i la total impossibilitat d’accés als arxius d’aleshores.
Tot i així, “no podem enterrar la memòria històrica”, deia Gregorio –un
socialista històric que va voler destinar els seus recursos i els seus últims
anys de vida a aquesta tasca- en un
article previ de 1979 a Soria semanal
I afegia aleshores una referència als
“familiars d’aquells sorians assassinats [que] han començat a reivindicar els indrets “secrets” on fins ara
estaven enterrats (...). Aquestes pàgines intenten de recuperar aquesta
necessària memòria històrica”. Però
la inquietud de Gregorio no era aïllada. En un apèndix del llibre es parla
de les quinze exhumacions fetes ja
aleshores a la província, quatre de
4

5

6
7
8

les quals es van dur a terme durant
els últims anys de la dictadura6.
Potser tindríem una sorpresa si poguéssim conèixer les exhumacions i
els actes de memòria duts a terme
durant els anys del fosc “túnel” de la
dictadura i en els primers anys de la
transició7. Serà difícil, perquè moltes vegades es feien d’incògnit i sense la transcendència mediàtica que
després ha adquirit aquest afer. Moltes vegades els actors eren gent anònima, com ara els familiars –sobretot vídues- que anaven a La Barranca
(Logronyo) cada 1 de novembre a
deixar-hi flors. Però precisament pel
compromís que tenim amb la memòria hem de recordar aquests actes,
per intermitents i “acientífics” que
fossin. I veure que no se circumscrivien a exhumacions i records familiars. L’any 1960, per exemple, els
presos polítics de la presó de Burgos
van recordar clandestinament Miguel
Hernández amb motiu del centenari del seu naixement (“Homenaje a
voz ahogada para Miguel Hernández.
Sino sangriento”, una escenificació
basada en els seus poemes)8. No és
això també memòria històrica? Com
també ho són els homenatges als
ex-presos i ex-preses polítics que es
van fer a Burgos (2003 i 2007) i Segòvia (2009).
Els nostres col·laboradors s’esplaien detallant les moltes i variades
activitats memorials fetes des de fa
anys. Exhumacions, actes de reinhumació i d’homenatge, activitats
de divulgació (xerrades en centres
educatius, fulls, cartells, llibres,

Les reparcel·lacions, canvis de conreu i obres públiques (carreteres, camins) han
fet més difícil o impossible la localització de fosses comunes. Sense oblidar que
en alguns indrets (Burgos, per exemple) durant les primeres setmanes els assassins no es preocupaven d’enterrar les seves víctimes. O que en altres casos els
cossos van anar a parar a avencs de molt difícil accés, com ara la Torca Palomera
(Burgos) o el Pozo Grajero (Lleó) o als rius, com les dones assassinades a Laguna
de Duero (Valladolid).
La represión en Soria durante la Guerra Civil. Hi ha una segona edició de 2010, revisada i actualitzada, promoguda per l’associació Recuerdo y Dignidad, de Sòria.
Encara, abans d’aquest llibre, hi ha un llibre testimonial del metge de Sòria
Pablo Uriel No se fusila en domingo (la primera edició és de 1964).
Com ens indica Iván Aparicio en la seva col·laboració, l’associació de Sòria Recuerdo y dignidad ha fet posteriorment sis exhumacions més.
Fem, d’aquesta manera, referència a un llibre de poemes de Gregorio Herrero,
La salida del túnel.
La meva referència la dec a Marcos Ana, un dels organitzadors.

documentals audiovisuals, exposicions, jornades, cursets, etc.), senyalització simbòlica d’”indrets de
memòria” (làpides, monòlits, grups
escultòrics, memorials en cementiris), manifestacions al carrer (com
ara les marxes republicanes dutes a
terme durant uns quants anys a Burgos i Valladolid). Voldríem destacar
en aquest punt l’activitat del grup
Espacio Tangente, de Burgos, molt
notable pel seu compromís, la seva
creativitat i el seu esforç per traslladar aquestes qüestions al conjunt de
la societat. Sense oblidar l’Ateneo
de Valladolid, el Círculo Republicano de Zamora, i tants d’altres. I als
mantenidors de pàgines web fetes
amb molta cura com ara Memoria de
las Merindades (Burgos), Memoria
y Justicia (Salamanca), que permeten la cerca selectiva i grupal, els
Amigos y familiares de Valdenoceda
(Burgos) o Verdad y Justicia (Valladolid), sense que, evidentment, desmereixin tota la resta.
Òbviament, tota aquesta versàtil
activitat no esgota el camp d’acció
de les associacions memorialistes,
les quals plantegen alhora a la societat espanyola i a les autoritats i
institucions públiques l’exigència de
justícia i reparació per a les víctimes
i els seus familiars. No hi insistirem
ja que les col·laboracions tenen en
general un to de denúncia indignada sobre aquestes qüestions. Els jutjats molt rarament fan cap mena de
gestió quan reben la denúncia de la
troballa de restes humanes i, quan
desplacen la policia judicial, el recorregut judicial posterior dura molt
poc9.
Es denuncien també les mancances
pel que fa a l’eliminació de simbologia franquista a les vies públiques,
cosa a la qual molts ajuntaments es
resisteixen i només ho fan per manament judicial, el qual alhora és
promogut per centenars de denúncies de les associacions. Segons l’advocat Eduardo Ranz, que n’ha tramitat
centenars aquí, és a Castella i Lleó
on hi ha hagut més incompliment de
la Llei de Memòria Històrica. Atès
que els ajuntaments són competents
en aquesta matèria, no calia que ha-

Acte d’homenatge i reinhumació de les 96 víctimes mortals rescatades de diverses fosses comunes a la
muntanya d’Estépar (Burgos) el 30 de setembre de 2017. Les tasques d’exhumació es van dur a terme els
estius de 2014 i 2015, fruit de la col·laboració de la societat Aranzadi, la Coordinadora per la RMH de Burgos, l’associació Denuncia i Espacio Tangente, la qual va organitzar una campanya de microfinançament i
venda d’objectes d’art donats per cobrir les despeses. Es creu que a Estépar, on anaven a parar la majoria
de les persones que es treien de la presó de Burgos, encara hi ha moltes víctimes més.

guessin esperat a aquesta llei per posar noms decents als seus carrers (i
així va passar en molts indrets l’any
1979, amb els primers ajuntaments
democràtics).
Per altra banda, si la II República va ser, com va dir el Congrés fa
anys, el precedent més important i
immediat de la nostra democràcia,
tampoc no haurien hagut de deixar
de banda els seus homes, dones,
fets i idees a l’hora de batejar els
espais públics. I, d’entrada, caldria
marcar, si més no simbòlicament, indrets de la memòria que hi tinguin
relació. Per posar alguns exemples:
les Cotxeres de Valladolid, per on
van passar centenars de detinguts;
les antigues presons provincials de
Salamanca i de Burgos (avui centres
culturals); la presó militar de Lerma
(Burgos), avui parador de turisme;
les parets dels cementiris on s’afusellaven i enterraven els afusellats per
consell de guerra, etc. És cert que
aquesta senyalització simbòlica s’ha
anat fent en aquests últims anys,
9

però sempre com a fruit d’iniciatives de particulars o d’associacions,
molt rarament com a política institucional.
Es plantegen a més les dificultats
d’accés als arxius, tot i que alguns
hagin millorat. Fa vergonya pensar
que, ja l’any 1982, els autors del
llibre esmentat sobre la repressió a
Sòria es queixaven que “no havent
pogut accedir als diversos arxius que
deuen existir, la investigació és tan
àrdua com dificultosa (en aquells
anys Sòria no tenia Arxiu Històric
Provincial o estava tancat). Per això,
els autors afegien que “ens hem vist
en la necessitat de recórrer unes
quantes vegades la província de Sòria a la recerca de testimonis i familiars”. Avui alguns dels nostres col·
laboradors continuen queixant-se
del mateix i, de vegades, fa l’efecte
que les dificultats creixen com més
augmenta la legislació. Per exemple,
l’anomenada Llei de Transparència
(de 2013), galleja d’això, de “bon
govern” i de facilitar a la ciutada-

Qui escriu això va tenir una experiència vergonyant l’estiu de 2014, quan, com a
secretari de l’associació “Memorial de la Orbada”, va portar al jutjat de guàrdia
de Salamanca la denúncia de la troballa de restes de tres homes en una fossa
comuna de la muntanya de La Orbada. El funcionari, al principi, es va negar a
registrar l’escrit i només ho va fer davant de la meva insistència i la meva petició
de parlar amb el jutge de guàrdia. Mai no vaig rebre cap mena de resposta. (El
Protocol d’Exhumacions del Ministeri de la Presidència de 2011 obliga a donar
compte d’aquesta mena de troballes als jutjats de guàrdia i a la Guàrdia Civil. Es
veu que el de Salamanca desconeixia aquesta norma, així com les d’educació).
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Portada del llibre de Gregorio Herrero i Antonio Hernández sobre la repressió franquista a Sòria.
Potser és el primer llibre que ofereix un balanç detallat i contextualitzat de les víctimes i dels seus
victimaris, juntament amb una reivindicació de la seva memòria.

nia la consulta de la documentació
pública, però després multiplica els
temes susceptibles de limitació a
l’accés. (Segons el seu article 14:
la seguretat nacional, la defensa,
les relacions exteriors, la seguretat
pública, la prevenció, investigació i
sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris, la igualtat de
les parts en els processos judicials i
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la tutela judicial efectiva, les funcions administratives de vigilància,
inspecció i control, els interessos
econòmics i comercials, la política
econòmica i monetària, el secret
professional i la propietat intel·lectual i industrial, la garantia de la
confidencialitat o el secret requerit
en processos de presa de decisió i la
protecció del medi ambient). Amb

tants temes amb possible veto, gairebé fóra millor que s’explicités què
és el que es pot veure.
Per altra banda, la Junta i les
Corts de Castella i Lleó han trigat
molt, massa, a assimilar la memòria
històrica democràtica. L’any 2004,
el senyor José Antonio de Santiago-Juárez López, aleshores portaveu
del PP a les Corts, es va reunir amb
els grups memorialistes, els va prometre ajuda... i no va fer res. Ara,
ja com a vicepresident, reprèn l’afer
i promet un decret per ajudar a les
exhumacions. (Aquesta és una de les
poques regions que no té polítiques
de memòria, la qual cosa contrasta
amb una societat civil bastant activa en aquest aspecte). Es comença
per alguna banda i volem veure en
això un canvi d’actitud de la dreta,
el mateix que en els gestos d’Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de
Salamanca i secretari regional del
PP, que ha assistit a alguns actes en
el cementiri de Salamanca. Fóra bo
veure la memòria històrica democràtica com una reivindicació de tothom, per damunt d’ideologies.
Tanmateix, s’ha perdut un temps
preciós per atendre moltes demandes de familiars que, mentrestant,
s’han anat morint. Per anar netejant del tot el nomenclàtor viari i,
amb l’exemple institucional, anar
educant una mica aquests alcaldes,
prohoms i ciutadans feréstecs que
continuen brandant les seves creus
d’un sol braç, les seves cartel·les
de comandaments falangistes i les
seves teranyines mentals. Més enllà
d’adscripcions polítiques o de perfils
professionals, pensem que tothom és
ciutadà i “persona humana”, valgui
la redundància, i a tothom concerneix els deures de la memòria cap a
les generacions passades. Diguem-ho
una vegada més: aquesta no serà
una democràcia decent i la nostra
no serà una societat madura fins que
assumeixi plenament i normalment
aquests deures.

Julia Parra (amb el braç enlaire) en un acte públic cap a l’any 2000. Una dona exemplar en la seva lluita incansable per la dignitat, la igualtat i la justícia. La família va patir una duríssima urpada del feixisme. El seu pare,
ferroviari d’Aranda de Duero, i el seu germà Andrés, de 18 anys, van ser assassinats pels falangistes els primers
dies de la rebel·lió. Ella va anar a parar a la presó amb 16 anys i s’hi va estar gairebé 14 mesos. La Comissió de
Confiscació de béns va embargar la casa familiar i va imposar a la vídua, que va quedar amb altres tres fills, una
multa de 37.000 pessetes, una quantitat desorbitada per a una família treballadora de l’època. Ella va recórrer al
tribunal, que el mes de desembre de 1940 li va rebaixar la multa a 10.000 pessetes. Però aleshores ella ja havia
mort. “Els disgustos que va patir li van costar la vida”, va escriure el seu gendre al tribunal.
Al seu costat, Raquel Neira, l’oncle de la qual, Nicolás Neira, era secretari de la CNT a Burgos. Va morir en estranyes circumstàncies, juntament amb uns altres quatre companys, a la presó de Burgos. La Casa del Poble, seu
de la CNT, UGT i PCE, era també l’habitatge de la família de la Raquel i va ser assaltada unes quantes vegades per
les diverses milícies; la seva biblioteca va ser saquejada i destruïda. En una d’aquestes visites, el tinent coronel
Carlos Quintana, un dels caps de la repressió com a “jutge” en consells de guerra i president de la Comissió de
confiscació de béns, després alcalde de Burgos, va preguntar a la mare de la Raquel si no hi havia homes a la casa
i ella li va contestar: “No. Els han mort a tots”.
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LES FOSSES COMUNES EN EL RESSORGIR DE LA MEMÒRIA
A CASTELLA I LLEÓ
Francisco Etxeberria
Universitat del País Basc
paco.etxeberria@ehu.es

Introducció
La comunitat de Castella i Lleó
destaca per una gran activitat en
matèria d’exhumacions de fosses
comunes de la Guerra Civil malgrat
l’absència d’implicació institucional
en aquesta mena d’activitats, necessàries per al coneixement de la
repressió franquista i per atendre el
just dret de les famílies afectades
per crims amb resultat de mort.
És molt destacable que d’ençà que
es va iniciar el moviment per a la
recuperació de la Memòria Històrica
l’any 2000, s’hagin exhumat 215 fosses comunes a Castella i Lleó, amb
el rescat de restes de 1.896 víctimes
mortals, comptant amb una metodologia ajustada als estàndards internacionals. Els professionals hi han
treballat en règim de voluntariat i
han demostrat la viabilitat d’aquestes investigacions enfront de la inacció de les institucions locals1 i regionals.
El que acabem de dir ha incidit en
la consciència d’alguns responsables
polítics els quals fa poc han plantejat
d’establir un “Decret de la Memòria
Històrica i Democràtica a Castella i
Lleó”. Així, la Comunitat de Castella
i Lleó reconeix el deute que la na-
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ció espanyola té amb les víctimes de
la Guerra Civil i de la Dictadura. Alhora, a l’esborrany d’aquest decret
es considera que “la Llei 52/2007
[coneguda com de memòria històrica] ha col·locat les bases per tal que
els poders públics portin a terme polítiques destinades al coneixement
de la nostra història i al foment de
la memòria democràtica”2 .
Potser aquest sigui un dels mèrits
més importants del moviment de la
Memòria Històrica, pel fet d’haver
suscitat un interès social i institucional per les víctimes de la guerra i la
posterior dictadura franquista.
Antecedents
No obstant això, d’ençà de l’any
2000 són moltes les incomprensions
que hi ha hagut en aquesta Comunitat Autònoma. Tanmateix, la insistència d’alguns activistes de la
memòria ens ha menat a la situació
1
2

actual on sembla que, en part, s’ha
normalitzat el debat i ja no hi ha
tants obstacles per formular activitats a l’entorn de la memòria.
Entre les diverses activitats rellevants a l’entorn de la memòria, n’hi
ha pel cap baix dues que considerem
importants per comprendre l’impuls
que ha tingut el moviment de la memòria.
a) La celebració d’un congrés nacional a la Facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat de Valladolid el mes de març de 2003 sota
el títol “La memoria de los olvidados. Un debate sobre el silencio de la represión en España”,
organitzat per l’Associació per a
la Recuperació de la Memòria Històrica i les actes del qual van ser
publicades després. Entre d’altres treballs se’n va publicar un
on plantegem una primera idea
metodològica per dur a terme les
exhumacions3. En aquest article

Hi ha excepcions com les dels ajuntaments de Ponferrada a Lleó, Aranda de Duero i Valdenoceda a Burgos o el de Villaviudas a Palència, per esmentar-ne alguns
exemples.
L’esborrany del decret es pot trobar a https://www.jcyl.es/junta/cp/Proyecto_Decreto_Memoria.CyL.pdf. Tanmateix, l’Asociación Universitaria Derechos
Humanos y Memoria Pública, Podemos Castilla y León, i Izquierda Abierta Castilla y León, hi han plantejat algunes esmenes.

destaquem que a Espanya hi havia mitjans materials i humans
preparats per dur a terme les
exhumacions que es reclamessin,
però que calia coordinar i formar
equips estables per dur-les a terme seguint el protocol de Nacions
Unides. (Minnesota, 1991).
b) El Curs d’Estiu de la Universitat
de Burgos sobre “La represión
durante la Guerra Civil y bajo
el franquismo: historia y memoria histórica”, sota la direcció
dels doctors Stanley G. Payne i
Ignacio Fernández de Mata l’any
2005, en el qual vam poder conèixer les primeres dades de la que
posteriorment seria la Llei de la
Memòria Històrica, publicada al
BOE l’any 20074.
Finalment, i tardanament, el protocol d’actuació al·ludit a la Llei
esmentada va ser aprovat pel Govern el 26 de setembre de 2011 i des
d’aleshores s’ha convertit en la guia
per a les exhumacions i les anàlisis
forenses posteriors. Aquest protocol
trasllada una bona part de la competència de la investigació a l’àmbit de
l’antropologia i patologia forenses
en el marc general de les ciències
forenses.
Resultats a la Comunitat de
Castella i Lleó
En aquesta Comunitat s’hi ha acumulat una llarga i fructífera experiència en matèria d’exhumacions. La
bibliografia generada és una bona
mostra d’aquesta circumstància,
però el més bàsic és que s’han dut a
terme els informes corresponents de
cadascuna d’aquestes intervencions
i amb això hi ha una prova documental i pericial de gran magnitud per
tal d’acreditar els crims franquistes.
S’ha discutit molt sobre aquest
punt pel que fa a la validesa d’aquesta documentació, sobre la qual nosaltres considerem, des del primer
moment, que és perfectament útil
per encarar els processos administratius o judicials que puguin plantejar-se. Una prova del que diem
es troba en l’experiència recent de

Cobertelada (Sòria), on hi ha hagut
una tutela judicial i en la qual els informes generats han servit, després
d’haver estat presentats i ratificats,
per donar cos a una instrucció judicial que continua. Hi ha altres procediments dignes de consideració, com
ara l’acte capdavanter de Dª Virginia
Domínguez de la Fuente, jutgessa
del jutjat d’instrucció n. 1 de Salas
de los Infantes (Burgos), d’1 de setembre de 2009, relatiu a la fossa de
Rabanera del Pinar, on es van localitzar cinc esquelets complets amb
signes de mort violenta i en el qual
es diu textualment:
Primero.- En primer lugar se ha
de poner de manifiesto que se trata de crímenes acaecidos hace más
de setenta años y que en todo caso
han prescrito. No obstante, más allá
de ser considerados simples asesinatos, estos fueron detenciones ilegales y secuestros de los cuales nunca
se dio facilidades para encontrar a
las víctimas, con lo que nos encontramos en una situación que se ha
perpetuado en el tiempo y a la que
es necesario poner fin, para de esta
forma acabar con esta actividad delictiva indefinida. Ni que decir tiene
que para este juzgado toda víctima
que padeció delitos violentos, merece total respeto con independencia
de la ideología con lo que no se debe
hacer diferenciación entre ellas por
tales circunstancias.
Segundo.- En segundo lugar, más
allá de valorar qué clase de conducta delictiva acaeció y si ha prescrito
o no, lo esencial es tratar de reparar
el daño que se ocasionó a las víctimas o por lo menos intentar mitigarlo. En una sociedad con un derecho
penal en cambio, en el que se está
abogando por dar mayor protago-

3

4

nismo a la víctima de los delitos y
sus familiares, se debe intentar favorecer que cualquier víctima pueda
cicatrizar sus heridas y superar la
victimización secundaria que se produce cuando se sufre un delito. Por
lo tanto y para no conculcar el principio de igualdad que rige nuestro
ordenamiento, estas personas con
independencia del tiempo transcurrido deben tener la oportunidad de
ser reparadas o compensadas, si así
lo desean, por los hechos delictivos
sufridos en la persona de sus familiares y amigos.
Tercero.- En el caso que nos ocupa lo que es innegable es que si en
su día no tuvieron la oportunidad de
ser compensados por el daño sufrido, se les debe dar la oportunidad
de poder hacerlo ahora, aún cuando hayan transcurrido tantos años,
pues si la responsabilidad penal de
los autores ha prescrito, no pudieron aplicarse normas actuales con
retroactividad por ser sancionadoras o restrictivas de derechos, a la
inversa nuestro Derecho permite la
retroactividad de disposiciones que
puedan ser favorables, que como en
este supuesto podrían ser todas las
que contemplan la restitución, reparación y compensación del daño a
las víctimas de delitos, o en su caso
a sus familiares, que así lo deseen
o lo necesiten para superar los trágicos acontecimientos que acaecieron en España en aquellos años, con
independencia de la ideología que
tuvieran, pues se ha de reiterar que
no se debe hacer distinciones al respecto.
Ben pensat, aquest acte judicial
dóna les claus dels drets que assisteixen als familiars i de la manera
idònia d’actuar pel que fa a l’exhu-

Etxeberria, F. 2004. “Panorama organizativo sobre Antropología y Patología Forense en España. Algunas propuestas para el estudio de fosas con restos humanos
de la Guerra Civil Española de 1936”, dins: La memoria de los olvidados. Un
debate sobre el silencio de la represión franquista. Edit. Ámbito, pp. 183-219.
El 10 de setembre de 2004 un decret havia creat la Comissió Interministerial per
a l’estudi de la situació de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme, la
qual va preparar aquest desenvolupament normatiu.
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Fosses exhumades

mació de les fosses. Representa una
digna consideració per part d’aquesta autoritat judicial envers les víctimes d’aleshores que mai abans no
van gaudir d’una investigació oficial.
Les primeres subvencions destinades a activitats relacionades amb les
víctimes de la guerra civil i del franquisme van ser convocades pel Ministeri de Presidència el 28 de gener de
2006 i n’hi va haver fins a l’any 2011.
Com es pot observar al gràfic, les
exhumacions anteriors i posteriors
es van fer i es continuen fent sense
suports públics, gràcies a la feina voluntària de familiars i d’associacions
i al suport veïnal dels pobles. Igualment consta que en èpoques anteriors, fins i tot durant la Dictadura,
els familiars van fer exhumacions
a totes les províncies de Castella i
Lleó, tot i que no disposaven dels
mitjans tècnics i científics posteriors
que permeten una adient individuació i identificació de les restes. Aquí
només inventaríem les actuacions
posteriors a l’any 20005.

Fosses exhumades a Espanya d’ençà de l’any 2000

Exhumacions dutes a terme per comunitats autònomes

Nombre d’individus exhumats

Nombre de restes d’individus recuperades d’ençà de l’any 2000
5
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En el llistat que hi ha a continuació cal tenir present que en alguns indrets s’han
exhumat diverses fosses, en una o més campanyes. Per exemple Estépar, Costaján o La Pedraja, a Burgos, amb 4, 7 i 10 fosses, respectivament.

Així, a Castella i Lleó s’han fet les següents exhumacions:
Exhumacions dutes a terme a Castella i Lleó
Indret

Paratge

Priaranza de El Bierzo
Cubillos del Sil
Cabrillanes

Fresnedo
Piedrafita de
Babia
Cabañas de la
Dornilla
Cabañas de la
Dornilla
S. Pedro de
Olleros

Província

Any 2000
Entitat

Lleó

Familiars

Lleó

Any 2001
Familiars
Any 2002

Direcció
Aranzadi. Julio Vidal-E.
Prada- F. Etxeberría

n. individus

Julio Vidal

4

13

Lleó

ARMH

M.L. González

7

Lleó

ARMH

Jesús Tapia

2

Lleó

ARMH

Jesús Tapia

3

Lleó

ARMH

Jesús Tapia

2

Molinaseca

Lleó

ARMH

V.Carlon - M.L. González

1

Igüeña

Lleó

ARMH

V.Carlon - M.L. González

1

Espinosa de Cervera

Burgos

ARMH

M.L. González Fernández

4

Candeleda
Meneses de Campos
Nava del Rey

Avila
Palència
Valladolid

Cubillos del Sil
Cubillos del Sil
Vega de Espinareda
Onamio
Urdiales de Colinas

Nava del Rey
Palacios de Goda
El Bohodón
Aranda de Duero

Pinar de la Nava

Muntanya de
Costaján

Trigueros del Valle
Puente Compasquillo

San Juan del Monte

Burgos
Valladolid
Valladolid

Otero de Herreros
La Horra I
La Horra II
La Horra III
Villaviciosa

Valladolid
Valladolid
Avila

Segòvia
La Piconada
La Piconada
Los Arenales
Valdediós
San Juan del
Monte I
Vadocondes

Burgos
Burgos
Burgos
Asturias

ARMH
J. Ortiz-J. Jiménez
ARMH
Julio del Olmo i Carlos Sanz
ARMH (Valladolid)
Julio del Olmo
Any 2003
ARMH Valladolid
Julio del Olmo
ARMH Valladolid
Julio del Olmo
ARMH Valladolid
Julio del Olmo
Ajuntament d’ArandaJ.M. Carretero Díaz
Universitat de Burgos
ARMH Valladolid
Julio del Olmo
ARMH Valladolid
Julio del Olmo
Foro por la Memoria de
M. Contreras
Segovia
ARMH
Jimi Jiménez
ARMH
Jaime Nuño
ARMH
Jaime Nuño
ARMH
Javier Ortiz

3
9
5
2
8
1
81
2
19
5
6
6
10
17

Burgos

ARMH Valladolid

J. del Olmo-Manuel Escarda

3

Lleó

ARMH

V. Carlón-M.Luz González

2

Burgos
Burgos

ARMH
ARMH

3
8

Valladolid

ARMH Valladolid

Lleó

1

Eva Redondo

2

Lleó

ARMH
Foro por la Memoria de
Àvila
ARMH

Julio del Olmo
Lourdes Herrasti
Julio del Olmo-Manuel
Escarda
Mª Luz González-F. Serrulla

Jimi Jiménez-Javier Ortiz

2

Burgos

ARMH

Aranzadi-Fco. Etxeberria

6

El Arenal

Àvila

Foro por la Memoria de
Àvila

Jorge Díaz de la Torre

3

Aldeaseca

Avila

ARMH Valladolid

Valladolid

ARMH Valladolid

Pardamaza
Vadocondes
Olmedillo de Roa

Olmedillo de Roa

Velilla
Villager de Laciana

Las Quemadas

Bercial de Zapardiel

Avila

Gorladiza del Pino
Vadocondes II

Boecillo

Muntanya de
Vadocondes

Retama de las
Muertas

Julio del Olmo-Manuel
Escarda
Julio del Olmo-Manuel
Escarda

3

7
2
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Ampudia – Villerías

Palència

Ampudia

Palència

ARMH ValladolidPalència
Any 2004
ARMH Valladolid

9

Julio del Olmo

3

Julio del Olmo

7

Julio del Olmo

3

Julio del Olmo
Julio del Olmo

7
8

Quintanilla de Abajo

La Planta

Valladolid

Lomas de Campos

Cementiri

Palència

Paredes de Nava
Guaza de Campos

Cementiri

Palència
Palència

ARMH Palència i
Valladolid
ARMH Valladolid
ARMH Valladolid

Cementiri
Municipal de
“Santo Tomás”

Zamora

ARMH

Javier Ortiz-M. Escarda-M.J.
Vian

3

Alto de la Venta

Burgos

ARMH

Angel Fuentes

45

Segòvia

ARMH Valladolid

5

Burgos

Universitat de Burgos

Lleó
Lleó
Lleó
Palència
Lleó

ARMH
ARMH
ARMH
ARMH Valladolid
ARMH

Burgos

ARMH

Julio del Olmo
Juan Montero e Ignacio
Fernández de Mata
V. Carlón-M.Luz González
Germán Delibes
V. Carlón-M.Luz González
Julio del Olmo
Javier Ortiz
Lourdes Herrasti i Jimi
Jiménez

Benegiles
Villamayor de los
Montes
Melque de Cercos
Aranda de Duero

La Lobera

Arnado I
Piedrafita
Arnado II
Baltanás
Sobrado
Berlangas de Roa

Chopera de Tío
Invento

Fuente el Sol
Pangua
Villasana de Mena
CovarrubiasHortigüela

Valladolid
Cementiri
Municipal
Església de
Villasana
La Calera

Zafrón
Sedano
Canillas de Esgueva
Toreno (fosa 1)
Toreno (fosa 2)
Vadocondes
Riaza-Sepúlveda
Pinilla de Los
Barruecos

Barranc de
Valladar
La Olla I

Any 2005
ARMH Valladolid

46
3
7
1
19
1
5

Julio del Olmo

9

Burgos

S.C. Aranzadi

Fco. Etxeberria

1

Burgos

Familiares

Javier Ortiz

8

Burgos

ARMH

Paco Etxeberria

8

Jorge Díaz de la Torre

3

Juan Montero

9

Valladolid
Lleó
Lleó

Foro por la Memoria de
Ávila
CPRMH Burgos
ARMH
ARMH
ARMH

Aranzadi-Lourdes Herrasti
Javier Ortiz
Javier Ortiz

12
1
1

Burgos

ARMH

Aranzadi-Lourdes Herrasti

5

Segòvia

Foro por la Memoria

Burgos

Familiares

Salamanca
El Trece

ARMH Valladolid

Julio del Olmo

Burgos

5
(sense suport tècnic)

5

Any 2006
Altable
Bayubas de Abajo
Berlanga de Duero
Villabragima

Cementiri
municipal
“Caseta de Tío
Romero”
Muntanya de San
Luis

Villanueva de Odra

Fuentarrero

Quintanilla de la
Mata I
Quintanilla de la Mata
II
Quintanilla de la Mata
III
Villamediana

Muntanya La
Andaya
Muntanya La
Andaya
Muntanya La
Andaya

18

Burgos

Familiars

Aranzadi-Lourdes Herrasti

8

Sòria

Asociación para el
Recuerdo y la Dignidad

Guillermo Gómez Modamio

9

Valladolid

ARMH Valladolid

Julio del Olmo

1

Burgos

CPRMH Burgos

Burgos

ARMH

Burgos

ARMH

Burgos

ARMH

Palència

ARMH

Juan Montero i Encarna
Valdivielso
Lourdes Herrasti i
JimiJimenez
Lourdes Herrasti i
JimiJimenez
Lourdes Herrasti i
JimiJimenez
Javier Ortiz

8
12
29
15
3

Fuenteguinaldo

Muntanya

Pelabravo
Valdenoceda
San Pedro Mallo
Gordaliza del Pino
Villalquite
Baquerín de Campos
Quintanilla de la Mata
(Fosa IV)
Villaconancio
Leiroso

Salamanca

Lleó
Lleó
Lleó

ARMH Valladolid
Any 2007
Familiars i Asociación
Salamanca Memoria y
Justicia
Associació de Familiars
i Amics de Represaliats
ARMH
ARMH
ARMH

Palència

ARMH Valladolid

Burgos

ARMH

Palència

ARMH Palència i
Valladolid

Lleó

ARMH

Javier Ortiz

2

Zamora

ARMH

Pilar Ramos

1

Salamanca
Cementiri
municipal
Sta. Leocadia
Muntanya Calzadín
Cementiri
Muntanya La
Andaya
Fuente El Guijo o
Mojón Alto
Carretera de S.
Vitul

Palazuelo de las
Cuevas

Burgos

Barahona

Romanillos de
Medinaceli

Sòria

ARMH

Covanera

La Penilla

Burgos

CPRMH Burgos

Navarrevisca
Carucedo
Ponferrada
La Robla

Avila
Carretera N-536
Flores del Sil
El Rabizo

Valoria La Buena
Balboa
Magaz de Abajo
II(curva)
Magaz de Abajo I
(Viña)
Ventosa de Pisuerga
Ventosa de Pisuerga
Tejedo del Sil
Pinilla de la Valderia
San Juan del Monte
Adrada de Haza
Adrada de Haza
Izagre 1
Izagre – Albires 2
Izagre – Albires 3
Naveros del Pisuerga
Castrocontrigo
Faramontanos de
Tábara
Camponaraya
Quintanilla de
Combarros
Toral de Merayo
Casavieja
Villamediana II

Lleó
Lleó
Lleó
Valladolid

A Casiña
Carretera N-VI
(vieja)
Carretera N-VI
(vieja)
Cementiri

Lleó

Any 2008
Ajuntament i ARMH
a Sierra de Gredos i
Toledo
ARMH
ARMH
ARMH
ARMH PalènciaValladolid
ARMH

Germán Delibes

14

José Mª Collados

14

Aranzadi-Jimi Jiménez

125

Javier Ortiz
Javier Ortiz
Javier Ortiz
Julio del Olmo-Manuel
Escarda

1
2
3

Lourdes Herrasti

7
29
8

Aranzadi-Javier Ortiz i
Javier Navarro
Juan Montero GutiérrezEncarna Valdivielso

3
15

Lourdes Herrasti

1

Andrés Crespo
Andrés Crespo
Andrés Crespo

4
2
4

Julio del Olmo-A. de Juan

4

Andrés Crespo

4

Lleó

ARMH

Andrés Crespo

9

Lleó

ARMH

Héctor Rene Pacheco

2

Palència
Palència
Lleó

ARMH Palència
ARMH Palència
ARMH

Julio del Olmo
Julio del Olmo
Andrés Crespo

1
1
3

Lleó

ARMH

Andrés Crespo

6

Burgos

ARMH

Almudena García

5

La Chapa

Burgos
Burgos
Lleó
Lleó
Lleó
Valladolid
Lleó

ARMH
ARMH
ARMH
ARMH
ARMH
ARMH
ARMH

Lourdes Herrasti
Almudena García-L. Ríos
Andrés Crespo
Andrés Crespo
Andrés Crespo
Lourdes Herrasti
Andrés Crespo

4
5
10
7
3
2
5

La Maragata

Zamora

ARMH

Andrés Crespo

12

Las Cruces
El Teso- Reguero
del Muerto
San Juan del
Monte II
Fuentejuana
Valdelascuevas
N - 601
Arroyo de la Vega
Arroyo de la Vega

Lleó

ARMH
Any 2009

3

Cementiri

Lleó

ARMH

Andrés Crespo

3

El Toralín

Lleó
Avila
Palència

ARMH
Nuestra Memoria
ARMHP

Andrés Crespo
Trinidad Caballero
Julio del Olmo

3
7
3
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Frechilla de Campos

Ermita de
S. Miguel

Palència

ARMH Palència i
Valladolid

Avila

Nuestra Memoria

Trinidad Caballero

1

16

El Cerro del Aguila,
Casavieja
Palència

La Carcavilla

Palència

Familiars

Aranzadi-Jimi Jiménez

50

Santa Marta de Tera

Cementiri

Zamora

ARMH

Héctor René Pacheco

7

Milagros
Villalba de Duero

La Casilla
La Legua

Burgos
Burgos

ARMH
ARMH

45
3

Carril de Mota

Burgos

CPRMH Burgos

Fco. Etxeberria
Aranadi-Lourdes Herrasti
J. Montero GutiérrezEncarna Valdivielso

Lleó

ARMH

Andrés Crespo

1

Andrés Crespo

5

Carcedo de Bureba
Magaz de Abajo II
Santalla
La Merindad de
Montija
Sigüeya
Quintana de Rueda
Lario
Villamediana III
Rabanera del Pinar

Carretera N-VI
(vieja)
Carretera N-536
Cueva de
Humarraña
Barrio de Villa
Carretera N-625
La Llama

Lleó

ARMH

Burgos

Foro por la Memoria

Lleó
Lleó
Lleó

Andrés Crespo
Héctor Rene Pacheco
Héctor Rene Pacheco

1
4
2

Pago de La Revilla

Palència

ARMH
ARMH
ARMH
ARMH Palència i
Valladolid

Julio del Olmo

0

Picón de
Valdeabejas

Burgos

ARMH

Lourdes Herrasti

5

Julio del Olmo

28

Héctor Rene Pacheco

3

Julio del Olmo

3

Héctor René Pacheco

7

Santoyo
Fresnedo II

Palència
Cubillos del Sil

Cisneros
Candeleda
Castillejo de Martin
Viejo
Valdemorilla
Castrillo de la Reina
Villalba de Duero
Cabezón

Lleó
Palència

Paratge del avión
Finca de
Portanovis Hoyo
de los muertos
Las cuadras-finca
del muerto
Quintanilla de las
Viñas
Camp d’Aviació
Cabezón

Avila

ARMH-ASMJ

Héctor René Pacheco

3

Lleó

ARMH

Héctor René Pacheco

1

Burgos

CPRMH Burgos

Burgos
Burgos

ARMH
ARMH
Asociación de
Familiars
Asociación Recuerdo y
Dignidad
Asociación Recuerdo y
Dignidad
ARMH Burgos Agrupació
Familiars comarca
d’Aranda
ARMH Burgos Agrupació
Familiars comarca
d’Aranda
Foro por la memoria de
Àvila

Muntanya

Burgos

Agreda Fosa I

Cementiri

Sòria

Agreda Fosa II

Cementiri

Sòria

Gumiel de Mercado

La Ventosilla

Burgos

Villalba de Duero II

Camp d’Aviació

Burgos
Àvila

Valdemelán

Loma de Montija
El Almiñé
Villarramiel
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ARMH PalènciaValladolid
ARMH
ARMH PalènciaValladolid
Any 2010
ARMH

2

Salamanca

La Pedraja

Navarredonda de
Gredos
Matallana de
Valmadrigal

2

Lleó
Burgos

Alto de la Mazorra

Burgos

Cementiri

Palència

ARMH
Any 2011
Familiars
Familia d’Agapito
Pereda Martínez
ARMH Valladolid

Juan Montero-Encarna
Valdivielso
Aranzadi-Lourdes Herrasti
Lourdes Herrasti

1+5
7
4

Lourdes Herrasti

104

Lourdes Herrasti

4

Lourdes Herrasti

2

Lourdes Herrasti

4

Lourdes Herrasti

4

Jorge de la Torre

7

Héctor René Pacheco

8

Aranzadi-JimiJimenez

24
13

Julio del Olmo

1

La Legua - Gumiel de
Izan
Pinilla de Los
Barruecos
Paralacuesta
Joarilla de las Matas
Palència
Vallecillo
Villanueva de
Valdueza

Montehermoso

Burgos

ARMH Burgos Agrupació
Familiars comarca
d’Aranda

Lourdes Herrasti

59

La Olla II

Burgos

CPRMH Burgos

Juan Montero

7

La Islapara
La Carcavilla
Muntanya Calzadín

Burgos
Lleó
Palència
Lleó

CPRMH Burgos
ARMH
Familiars
ARMH

Juan Montero
René Pacheco
Almudena García Rubio
René Pacheco

1
14
72
3

La Cortea

Lleó

ARMH

Castrojeriz

Burgos

La Pedraja II

Burgos

Espinosa de Los
Monteros I
Espinosa de Los
Monteros II
Montenegro de
Cameros

Coord. Provincial
ARMH-Burgos
Familiars
Any 2012

1
Juan Montero

1

Fco. Etxeberria

32

Burgos

Agrupació de Familiars

Aranzadi-Lourdes Herrasti

9

Burgos

Agrupació de Familiars

Lourdes Herrasti

4

Cementiri

Sòria

Associació La Barranca

Lourdes Herrasti

9

El Portalón

Avila

Paratge El Grillo

Bruno Coca

3

Lleó

Foro por la Memoria de
Ávila
ARMH

René Pacheco

9

Valdelallama

Lleó

ARMH

René Pacheco

3

Las Quintanas

Palència

Julio del Olmo

6

Barcones

Colmenar

Sòria

Lourdes Herrasti

6

Salamanca

La Orbada

Salamanca

Ricardo Ortega

3

Chaherrero
Estépar Fosa 2
Estépar Fosa 3
Estépar Fosa 4
Villalibre de la
Jurisdicción

Cementiri
Muntanya
Muntanya
Muntanya

Avila
Burgos
Burgos
Burgos

ARMH Palència
Any 2013
Asociación Recuerdo y
Dignidad
Asociación Memoria de
la Orbada
Any 2014
ARMH
CPRMH Burgos
CPRMH Burgos
CPRMH Burgos

Rene Pacheco
Juan Montero
Juan Montero
Juan Montero

1
26
27
17

Habitatge

Lleó

ARMH

René Pacheco

1

Juan Montero

26

Gavilanes
San Justo de la Vega
Villanueva de
Valdueza
Villabasta de Valdavia

Estépar Fosa 1
Casasola de Rueda
Vecinos
Villafranca de El
Bierzo

Muntanya
Valleja de los
Muertos
Finca Continos
(San Pedro de
Rozados)
Cementiri

Burgos

Any 2015
CPRMH Burgos

Lleó

ARMH

René Pacheco

6

Salamanca

Salamanca Memoria i
Justicia

Mónica de Quevedo Gómez y
David Hernández Sánchez

4

Lleó

ARMH

René Pacheco

2

Julio del Olmo

240

Lourdes Herrasti

1

Lourdes Herrasti

7

Any 2016
Valladolid

Cementiri El
Carmen

Valladolid

Calatañazor

Muntanya

Sòria

Coberteleda

Muntanya

Sòria

ARMH Valladolid
Any 2017
Asociación Recuerdo
y Dignidad i S.C.
Aranzadi
Asociación Recuerdo
y Dignidad i S.C.
Aranzadi

ARMH= Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica
CPRMH= Coordinadora per a la Recuperació de la Memòria Històrica (Burgos)
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En tots els casos es tracta de víctimes mortals causades entre la població civil pels rebels contra la República, amb una excepció: la dels
rescatats de l’església de Mena, que
eren a la zona republicana i que durant el franquisme havien estat buscats sense èxit. El fet que quasi tot
el territori de Castella i Lleó es trobés en zona rebel des de l’inici de
la revolta explica aquesta circumstància, però també cal tenir present
que els governs franquistes van facilitar l’exhumació i trasllat de restes,
tant de civils com de militars, en la
immediata postguerra, però excloent-ne les víctimes de la seva pròpia
violència.
És de remarcar que aquesta comunitat té, amb diferència, el nombre
més gran d’exhumacions de tot el
territori espanyol, tot i que Andalusia la supera en nombre d’individus
rescatats (només al cementiri de San
Rafael de Màlaga es van recuperar
2.840 cossos), la qual cosa és encara
més notable si tenim en compte que
fins ara les autoritats autonòmiques
–i moltes de locals- s’han inhibit completament davant d’aquesta problemàtica. És per això que convé de valorar i agrair l’aportació voluntària de
tants veïns, joves i fins i tot persones
vingudes de l’estranger6 que s’han
solidaritzat amb aquesta causa. Tots
ells l’han compresa com un deure
col·lectiu que cal que sigui assumit.

La majoria de les fosses comunes
contenen un nombre reduït d’individus –no superior a deu-, llevat dels
indrets on s’acumulen successius
transvasaments de víctimes en dies
successius i que són com grans escorxadors que han passat a la història
com indrets d’horror que requerien
el tractament adient de dignificació
i reconeixement públic. Parlem d’indrets com Estépar, Costaján o La Pedraja (a Burgos), de Montes Torozos
(Valladolid), La Orbada (Salamanca),
etc. Fóra un cas semblant al de les
fosses comunes a l’interior dels cementiris, fruit generalment de l’acumulació de “cadàvers desconeguts”
procedents de sacas i passejos7. (En
canvi, els afusellats per sentència de
consell de guerra sí eren inhumats
formalment).
Les exhumacions registrades han
complert amb protocols científics i és
per això que considerem que poden
ser validades enfront de les mesures
que pugui adoptar l’administració
des de la Junta de Castella i Lleó o
des de la justícia. Un bon exemple
és el que publiquen Montero i Valdivielso8 sobre la fossa de La Granja
a Quintanilla de las Viñas (Burgos).
Igualment, al llarg d’aquests anys
s’han fet dues tesis doctorals sobre
el tema. La primera l’any 2012 amb
diverses fosses de Burgos per Luís
Rios9 i la segona el 2017 per A. García-Rubio sobre la investigació duta

6

a terme a La Carcavilla a la ciutat de
Palència10. També s’han fet obres de
creació plàstica, documentals, treballs acadèmics i reportatges molt
notables a l’entorn de les fosses i de
l’impacte ciutadà que han originat.
En aquest protocol s’estableixen
diverses fases d’investigació:
a) Investigacions preliminars
b) Intervenció arqueològica
c) Investigació forense de les restes
humanes
d) Informe final
e) Destinació final de les restes.
Si la importància de la troballa ho
requerís i fos possible, l’equip podria comptar amb un expert en antropologia forense, un biòleg forense
(expert en genètica), un patòleg forense i un odontòleg forense.
Enfront de les crítiques del Relator
Especial de les Nacions Unides, senyor Pablo de Greiff, en el seu informe de 2014, reiterades l’any 2017,
en el sentit que l’Estat no ha fet més
esforços per gestionar les exhumacions i identificació de les restes,
cal reconèixer que actualment ja no
es pot argumentar una absència de
protocol i de politiques públiques
de memòria històrica, si tenim en
compte el desenvolupament de normatives estatals i autonòmiques en
aquesta matèria, les quals inclouen
en alguns casos (no, de moment,
Castella i Lleó) la investigació de la
localització de les víctimes.

S’imposa un record entranyable al japonès Toru Arakawa, el qual a les campanyes de 2006 a 2009 (any de la seva mort) es va desplaçar a Espanya per participar en les exhumacions amb una enorme motivació.
7 És a dir, no identificats i la majoria de les vegades no anotats al registre civil com
difunts.
8 Montero, J & Valdivielso, E. 2011. “Claves metodológicas en el proceso de exhumación e identificación de los restos humanos de la fosa común de la Guerra
Civil española de la Granja (Quintanilla de las Viñas, Burgos): aportes desde una
perspectiva bio-arqueológica”. Munibe (Antropología-Arkeología) 62, pp. 479498.
9 Ríos, L. 2012. Identificación de restos óseos exhumados de fosas comunes y
cementerios de presos de la Guerra Civil y primeros años de la dictadura en
Burgos (1936-1943). Universidad Autónoma de Madrid.
10 Almudena García-Rubio. 2017. Identificación de los restos exhumados en el cementerio de La Carcavilla, Palencia. Universidad Autónoma de Madrid.
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SÒRIA: UN EXEMPLE DE VIOLÈNCIA SISTEMÀTICA CONTRA CIVILS
Iván Aparicio García

President de l’Asociación
Recuerdo y Dignidad de Sòria

Una vasta violència premeditada
Els excessos que es van cometre
a la província de Sòria després de
l’aixecament contra el Govern de la
II República de juliol de 1936 no són
gaire diferents dels de la resta de
l’Estat. No es pot admetre l’excusa
de la guerra per justificar aquí l’actuació criminal del feixisme espanyol,
com en tants d’altres indrets, perquè
a Sòria no hi va haver conflictes previs ni fronts de guerra.
Atès l’avançament cap a Sòria de
la columna del coronel García Escámez, el cap de la Guàrdia Civil, tinent
coronel Muga, va deixar de dubtar i
el 21 de juliol va declarar l’estat de
guerra a Sòria. La resistència al cop
militar es va limitar a un tall de carretera a San Esteban de Gormaz, una
vaga general convocada per al dia 20
de juliol, un intercanvi de trets fortuït
entre ferroviaris i dos guàrdies civils i
visites infructuoses al Govern Civil de
veïns de Daza i de militants de CNT i
partits del Front Popular en demanda
d’armes per defensar la legalitat republicana. A localitats com Ágreda o
Almazán, els alcaldes republicans els

quals van garantir l’ordre ajudats per
la Guàrdia Civil, es va cedir pacíficament el comandament als militars.
Tot això malgrat que a Sòria hi havia
forces i disposició per mantenir-se
contraris a l’aixecament militar.
Tanmateix, l’arribada a Sòria capital de la columna rebel, formada per
requetès i falangistes de Navarra,
Logronyo i Burgos, va desfermar la
violència, que seria secundada per la
Guàrdia Civil, que seguia les ordres
de les noves autoritats i de la falange
de Sòria. Es va dur a terme aleshores el pla dels anomenats “nacionals”
i, com en d’altres províncies, es van
assaltar i destrossar les seus de CNT,
Izquierda Republicana, Unió Republicana, la casa del Poble, el quiosc del
president d’Izquierda Republicana i
altres locals, es van fer pires de llibres a la plaça del Olivo, al carrer del
Collado i en diverses escoles. Es va
començar a detenir polítics d’esquerres, sindicalistes, mestres, professionals liberals i civils simpatitzants
de partits d’esquerra o de la mateixa
República. Després d’omplir la presó de l’Audiència Provincial, la plaça
Mayor (actualment centre cultural),

el Govern Civil (aleshores Palau de
los Ríos y Salcedo, avui seu de l’Arxiu Històric Provincial), i la caserna
de Santa Clara, es van habilitar nous
presidis com ara l’ermita de Santa
Bàrbara o els burots de l’avinguda
de Valladolid. A la resta de la província passava el mateix; convé destacar l’amuntegament en localitats
com ara Burgo de Osma, Almazán o
les tortures i violència de la presó de
Berlanga de Duero.Obeint a aquest
pla, l’autoritat militar va començar a
substituir els càrrecs electes per d’altres propers al Moviment, després
van venir les detencions i les execucions. Segons dades de l’Asociación
Recuerdo y Dignidad (en endavant
ASRD), a Sòria van ser assassinats
586 civils desarmats, lluny del front,
sense resistència, de manera premeditada i sistemàtica. Els seus cossos
van ser abandonats i enterrats per
veïns de les localitats properes, sense la més mínima ombra de legalitat
o de procés judicial i es va intentar
d’eliminar qualsevol oposició al cop i
estendre el terror a tota la població.
Cal indicar que fins ara 586 és la
xifra mínima de víctimes mortals, se-

23

gons les dades que l’ASRD ha obtingut de testimonis i investigacions
als arxius, l’accés als quals ha estat
molts cops obstaculitzat. No incloem en aquesta xifra els assassinats
probables, com ara els 157 milicians
capturats a la catedral de Sigüenza
l’any 1936 que ja no apareixen a les
llistes de presoners de Sòria l’any
1938. Són voluntaris d’associacions
com aquesta i historiadors els qui treballen per tot l’Estat per treure a la
llum la veritat del que va passar fa
81 anys. La democràcia del 1978 viu
d’esquenes a la de 1931 i no s’enfronta als crims contra la humanitat
comesos per la Dictadura del general
Franco.
Les ordres de trasllat de presos,
reflectides als expedients penitenciaris, que acabaven en assassinat
estan signades, segons hem pogut
investigar, pel Comandant Militar,
Rafael Sevillano, També acostumen
a portar la signatura del cap del piquet de guàrdies civils i/o falangistes
que es fa càrrec dels presoners per a
executar-los. Això fa palès el sistema
jeràrquic i organitzat de la repressió
i assenyala els responsables civils
i militars de les terribles violacions
dels drets humans a Sòria i a la resta
d’Espanya.
A més de presons, també hi va
haver camps de concentració per a
la classificació de civils i presoners
de guerra, a la capital, El Burgo de
Osma (al seminari), Medinaceli (al
Palau Ducal), La Rasa, Arcos de Jalón, Santa María de Huerta (al monestir), Ágreda i Almazán. El camp
de El Burgo de Osma va arribar a
tenir 18.046 presoners el mes d’abril
de 1938, quan la localitat tenia 3.484
veïns l’any 1930. Per a la reclusió de
les dones es van fer servir també la
plaça de toros de la Chata i el correccional del Calaverón. Es van fer
sacas d’aquests camps, com les dels
presoners de la catedral de Sigüenza, que van ser assassinats després
a Las matas de Lubia, entre d’altres.
Els camps de concentració nodrien els batallons de treballadors i
el sistema de redempció de penes
pel treball. Els primers depenien de
l’exèrcit i els segons de l’església. El
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Patronat de Redempció de Penes,
després Patronat de Nostra Senyora
de la Mercè, es va mantenir operatiu
fins a l’any 1983. Aquesta mà d’obra
barata es va aprofitar tant per a obres
militars com civils –privades o públiques-, fou usada com a propaganda per al règim i per a l’enriquiment
d’empreses com ara Banús Hermanos, San Román, Agromán o Dragados y Construcciones. Les condicions laborals eren gairebé d’esclavitud i part del sou se’l quedava l’Estat.
A Sòria, amb aquesta mena de mà
d’obra es va fer el pantà de la Muedra o les salines de Medinaceli. També es va fer obra pública com la seu
actual de l’Agència Tributària, la carretera que va al Castell o les obres
de San Leonardo de Yagüe, que actualment continuen servint d’excusa
a molts veïns de la localitat (i a la
corporació municipal) per mantenir
el nom de Yagüe com agraïment al
carnisser de Badajoz. Les condicions
de la Colònia Penitenciària de San
Leonardo, segons testimonis dels
familiars dels presoners, parlen de
misèria i de l’extrema magror en què
tornaven a casa, un cop extingida la
pena, A alguns d’ells els cabien “els
dits entre les costelles”.
No només la mort i el captiveri
van ser els senyals d’identitat de la
repressió franquista. A Sòria, com a
la resta de l’Estat, també hi va haver
una violència específica contra les
dones, que va incloure esquilades,
ingesta de purgant, passeigs pel poble mentre feia efecte el laxant i violacions. Igualment, les vídues d’assassinats van patir requises de les seves
cases i béns i per poder mantenir les
seves famílies van haver de treballar
per als falangistes o feixistes italians
que vivien a Sòria. Coneixem el cas
d’uns familiars d’un mestre que van
haver de demanar a la Guàrdia Civil
la devolució de dos vestits confiscats
per tal que es poguessin vestir les seves filles. A més, van ser elles les que
van haver de fer front a les multes del
Tribunal de Responsabilitats Polítiques, que va sancionar 640 habitants
de Sòria. En un altre cas, també d’un
mestre, les seves nebodes van estar
pagant fins als anys 70.

En aquesta espiral de mort i odi, la
llista d’abusos continua amb robatori d’infants (han arribat 9 sol·licituds
d’investigació a l’ASRD), pallisses,
tortures, exili, orfenats, depuracions
de funcionaris, càstigs per orientació sexual, trasllats de restes al Valle
de los Caídos sense coneixement ni
permís de les famílies, consells de
guerra, deportacions als camps nazis
(23 habitants de Sòria) i altres formes
de violència que deixem de banda
per motius d’espai.
Publicacions
Sòria va marcar un precedent amb
la publicació del llibre La represión
en Soria durante la Guerra Civil, de
Gregorio Herrero Balsa i Antonio
Hernández García (1982; reeditat
per l’ASRD l’any 2010). El llibre, potser el primer que es va escriure a
Espanya sobre aquests temes, no
només documenta la violència política en tots els pobles de la província
amb testimonis i dades de registres
civils (els arxius eren aleshores més
inaccessibles que ara), sinó que enumera fosses comunes i part de les
exhumacions que s’havien fet aleshores, tot això com a expressió del
que avui anomenem reivindicació de
la memòria històrica. A més, cal destacar llibres com l’autobiogràfic del
diputat republicà de Sòria Benito Artigas Arpón, La Tragedia de España,
de 1978, així com alguna biografia de
presos o combatents.
L’any 2000 hi ha la primera exhumació científica a Espanya i es crea
l’Associació per a la Recuperació de
la Memòria Històrica. A partir d’aleshores apareixen tota mena de publicacions sobre la repressió i la guerra en general: autobiografies com
Trayecto entre azul y rojo, de José
María Martínez Álvarez, o el notable
No se fusila en domingo, del metge
Pablo Uriel, que va conduir a la creació del còmic del dibuixant Sento,
El médico novato, continuat amb els
inèdits Atrapado en Belchite i Vencedor y vencido, que componen la trilogia Dr. Uriel. S’han novel·lat episodis
de la repressió en llibres com Desde
el silencio, de Miguel Ángel San Mi-

guel Valdehuerteles, o s’han recollit
històries reals com La Vara de la Libertad, d’Isabel Goig Soler. També
s’ha publicar fa poc el diari de guerra
de J.A. Gaya Nuño. Antonio Hernández, coautor del llibre esmentat sobre la repressió a Sòria, ha publicat
aquests últims anys extensos estudis
sobre La purga de Franco en el magisterio soriano (2 vols.) i 640 sorianos represaliados por Fanco (sobre
el Tribunal de Responsabilitats Polítiques).
Les monografies publicades per la
Fundación 27 de marzo, coordinades
per Enrique Berzal, recullen tant una
visió general sobre la memòria històrica a Castella i Lleó (VV. AA. Voces
olvidadas, 2 vols. 2007) com aspectes de la repressió (VV.AA. Muerte y
Represión del Magisterio de Castilla
y León, de las urnas al paredón i Cárceles y campos de concentración en
Castilla y León).. Indiquem també la
Revista del Centro de Estudios para
la tierra de Ágreda y el Moncayo que
va publicar un ampli reportatge intitulat Sorianos en campos de concentración nazis. També la revista Cascarita, de l’Asociación de Amigos de
la Villa de Magaña, va recuperar la
història del seu veí Virginio Martínez
Montes, assassinat a Gusen.
Jotes com La Vara de la Libertad,
mostres d’art sobre Memòria Històrica com les dues edicions de RecordArte, de l’ASRD o l’obra de teatre
del Rojo de Valderrubio, són mostres
de la importància en la cultura i la societat de Sòria del deute que tenim
amb el passat.

internacional per fer front a aquests
crims són: Veritat, Justícia i Reparació, tot garantint-ne la no repetició.
Altres estats (fins i tot els que disposen de molts menys recursos que
el nostre) ja han començat el seu
camí de retorn als drets humans.
Aquests últims anys, autoritats de les
Nacions Unides han emès informes
contraris a l’actuació de l’Estat espanyol. El Grup de Treball per a les
Desaparicions Forçades, el Comitè
contra la Desaparició Forçada, el Comitè de Drets Humans, entre d’altres
han afirmat que: “s’observa amb preocupació la permanència d’un patró
d’impunitat [...] contrari als principis
que emergeixen de les obligacions
internacionals d’Espanya”, “fins ara
els familiars estan abandonats a la
seva sort” o “No són afers de política partidista, sinó de principis i drets
generals que ens afecten a tots”. I
han demanat reiteradament a les autoritats civils i judicials que actuïn en
conseqüència.
L’Estat espanyol encara té lligams
postfranquistes i és per això que en
aquest estat encara hi ha gent que no
entén que per ser demòcrata cal ser
antifeixista. En democràcia es pot ser
de dretes o d’esquerres amb la mateixa legitimitat, el que no pot ser és
defensar el feixisme o tolerar la seva
pervivència simbòlica. A això s’hi poden sumar altres aspectes preocupants de la nostra societat, que tenen
el seu origen en el fet de no haver-se
enfrontat al passat, com poden ser la
impunitat de la ultradreta en els car-

rers i en els estadis o la corrupció.
12 anys de Recuerdo y Dignidad
Sòria va ser una de les primeres
províncies on es van exhumar restes de persones afusellades durant
la guerra, com a mínim des de 1970.
Aleshores es van recuperar les restes de 10 veïns de El Burgo, assassinats a Bayubas de Abajo el mes de
setembre de 1936. Com a mínim hi
va haver una dotzena d’exhumacions
d’aquesta mena, de les quals tenim
noms i cognoms de 57 víctimes. Tot
i que eren actes valents i dignes, es
tractava d’exhumacions fetes gairebé
d’amagat i sense un mètode científic.
40 anys de propaganda de la dictadura i uns altres 40 d’amnèsia impregnen els cervells i consoliden el
discurs inconscient del franquisme
sociològic, encara molt vigent a la
nostra societat. És per això que la
promoció de la memòria democràtica
és l’objectiu principal de l’associació
de Sòria. Ja hi ha hagut onze edicions de la Setmana de la Memòria
Històrica i els Drets Humans Giulia
Tamayo. En aquestes onze edicions
hi han passat més d’un centenar de
persones membres d’organitzacions de defensa dels drets humans:
Madres de la Plaza de Mayo Línea
Fundadora (Nora Cortiñas), Abuelas
de la Plaza de Mayo (Buscarita Roa)
i Amnistia Internacional, amb Giulia
Tamayo, Esteban Beltrán i Nacho Jotvis; activistes de Memòria com Emilio
Silva, José María Pedreño, Dolores

Crims contra la humanitat
L’ASRD és una associació memorialista des de la perspectiva de la
defensa dels drets humans. Com a
reconeixement als nostres treballs i
plantejaments ha rebut recentment
de l’Associació Pro Drets Humans el
Premi Nacional Drets Humans 2017.
Considerem que els fets passats a
Espanya durant la Guerra Civil i el
franquisme per la seva magnitud, tipus i circumstàncies són crims contra
els drets bàsics de la humanitat. I els
pilars sobre els quals es basa el dret

El matí del 20N de 2013 el centre de Sòria va aparèixer amb centenars de siluetes dels desapareguts.
Foto Julián G. De la Mata
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Cartell Sòria. Paco Castro

Cabra, José María Rojas... historiadors com Ian Gibson, Luís Castro o
Mirta Núñez Díaz-Balart i forenses
com Paco Etxeberria; advocats i juristes relacionats amb el dret internacional, com Baltasar Garzón, Alicia Moreno, Joaquim Bosch, Carlos
Slepoy, Jacinto Lara, Carlos Jiménez
Villarejo, Ana Mesuti, Gregorio Dionis, José Antonio Martín Pallín... Han
vingut a Sòria nombrosos lluitadors
de la rellevància de Marcos Ana, Amparo Sánchez, Esperanza Martínez,
Gervasio Puerta, Manuel Blanco Chivite, Francisco Martínez “Quico” o
Anita Sirgo.
S’hi han tractat, a més, un gran
nombre d’aspectes de l’alçament militar, com ara el robatori de nadons,
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la transició, la repressió, la dictadura
en general, preventoris d’infants, assassinats de la ultradreta, camps de
concentració, deportats i un llarg etcètera. Les setmanes es completen
amb pel·lícules, documentals i exposicions de cartells, obres d’art i fotografies, com la protagonitzada per
Agustí Centelles. De vegades han
tingut temàtiques específiques, com
la dedicada a les dones (la VI) i la VII,
dedicada a la figura de Gaya Nuño,
de Sòria, escriptor i crític d’art que va
ser oficial de l’exèrcit republicà i que
va patir unes molt dures condicions
de presó durant la postguerra.
També vam impartir conferències i
vam publicar articles, vam rebre familiars de desapareguts, premsa, as-

sociacions... A més, l’any passat vam
incloure en el Certamen Internacional de Curtmetratges Ciudad de Soria una categoria pròpia anomenada
Tiempo de Memoria; i vam aconseguir que es retirés l’alcaldia honorària
i la medalla d’or de la ciutat a Franco. Vam promoure dues declaracions
institucionals de suport a les víctimes
i de condemna del cop d’estat, la repressió i la dictadura, entre d’altres.
Hem intervingut amb accions com la
de dibuixar als carrers siluetes dels
desapareguts pel franquisme, convocat certàmens de poesia i actes al
cementiri el 18 de juliol o concentracions davant del Palau de Justícia.
Per centrar-nos en l’any 2017,
se’ns va atorgar el Premi Nacional
Drets Humans i en ràpida enumeració de les activitats esmentem:
la Setmana de la Memòria Històrica; la participació en el Congrés del
CSIC Exhumaciones y Memoria de la
Guerra Civil en el siglo XXI; articles
sobre el contenciós amb l’ajuntament
de San Leonardo sobre el nom de la
localitat; conferències, entrevistes a
diverses televisions i participació en
la trobada d’organitzacions de memòria històrica i de víctimes del franquisme. Vam exhumar el cos del vicepresident de la Diputació de Sòria i
diversos mestres. També col·laborem
en iniciatives per evitar l’aplicació de
la Llei d’Amnistia per als crims del
franquisme i per aplicar efectivament
a aquests crims el principi de legalitat internacional. Van ser dos casos
de gent de Sòria els que van centrar
les campanyes d’Amnistia Internacional de Nadal i de denúncia de la Llei
d’Amnistia, entre altres coses.
A Espanya, són els voluntaris d’associacions i els mateixos familiars els
qui duen a terme, amb els seus mitjans i sense ajuda de l’Estat, les exhumacions dels assassinats pel franquisme. Això no passa en cap democràcia actual que hagi patit conflictes
semblants. Al contrari, es considera
delicte que algú que no sigui un jutge
intervingui quan hi ha una troballa de
restes humanes. Les tasques d’exhumació inclouen: la investigació i
localització de les fosses, la recollida
de testimonis, la sol·licitud de permi-

sos, la denúncia judicial, l’excavació,
l’exhumació, la identificació genètica,
l’homenatge i la devolució de les restes als seus familiars per tal que siguin posteriorment inhumades.
A Sòria s’han aconseguit exhumar,
gràcies a la Fundación Aranzadi, 7
fosses comunes i s’hi han recuperat
33 cossos. També s’han fet 3 cerques
infructuoses d’altres 7 persones en
d’altres indrets. Pot semblar que siguin poques, comparades amb les
que s’han fet en altres províncies,
però això és a causa sobretot de la
tasca judicial prèvia a les exhumacions, que afegeix complexitat a la
qüestió. L’ASRD és l’única associació memorialista que ha aconseguit
obrir dues causes a Espanya per
crims del franquisme. Una d’elles és
la causa de Barcones, 3 anys oberta,
en la qual van ser cridats a declarar
els governadors civil i militar de l’època i dos generals insurrectes. En
aquesta causa van declarar davant
d’una jutgessa (les 12 causes obertes a Espanya han estat iniciades per
dones) dues filles d’un desaparegut.
L’altra és la causa per l’assassinat
de set persones, cinc d’elles mestres.
En aquesta causa es va ordenar a la
Guàrdia Civil la vigilància de la fossa fins que hi hagués les diligències
d’”aixecament i exhumació”. El sobreseïment el va determinar el fiscal
en cap, contra el criteri de la fiscal de
primera instància, partidària d’exhumar. Tot i així, a l’exhumació hi va
haver presència de Policia Judicial.
En una tercera denúncia s’ha presumit un delicte de desaparició forçada en un context de crims contra la

Exhumació d’Abundio Andaluz. Foto Julián de la Mata

humanitat i, amb tot, en contra dels
informes emesos per les diverses autoritats de les Nacions Unides, s’ha
sobresegut el cas.
L’ASRD manté contactes amb organitzacions de drets humans a nivell
nacional i internacional i a l’exhumació del cos del vicepresident de la Diputació de Sòria va estar present una
representació d’Amnistia Internacional i una altra de Rights International
Spain. El vídeo d’Amnistia des de la
fossa va aconseguir les primeres 24
hores més de 20.000 visites.
L’exhumació de la Fossa dels Mestres es va finançar amb una campanya de micromecenatge des de recuerdoydignidad.org, el llançament
de la qual a Twitter sota el hastag
#ExhumacionesEnSoria va arribar a
un milió i mig de persones. La recuperació de la identitat de les persones
assassinades, a més dels cossos físics, és una prioritat per a Recuerdo
y Dignidad i és per aquesta raó que

l’assassinat dels mestres va arribar a
la contraportada del diari El País.
La Llei de Memòria Històrica, que
ha estat de ben poca ajuda, ha permès, per exemple, que San Leonardo segueixi essent de Yagüe. Que
segueixi conservant aquest afegit
suposa aprovar la seva participació
en el Cop d’Estat, l’extermini de les
institucions i dels seus representants,
els crims que hi va haver sota el seu
comandament i, el que fins i tot és pitjor, legitimar que es torni a repetir en
el futur. A San Leonardo, en ser de
Yagüe, el Carnisser de Badajoz, és la
persona a emular.
Aquesta memòria històrica no suposa únicament fer justícia enfront
de les iniquitats de la nostra història
recent, sinó que és necessària per
eliminar del present les conseqüències d’aquests crims, i per establir,
a més, les normes necessàries que
impossibilitin que es tornin a repetir
en el futur.
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VIOLÈNCIA POLÍTICA I MEMÒRIA HISTÒRICA
A LA “CAPITAL DE LA CROADA”
Luis Castro
Investigador
Secretari de l’Associació “Memorial de la Orbada”

1. Violència política
Burgos va donar un suport decisiu
al cop militar de juliol de 1936, ja que
va proveir la rebel·lió d’homes, béns,
allotjaments i diners. Només Valladolid
pot ser comparat a Burgos en aquest
aspecte: totes dues províncies eren
seus de divisió orgànica –capitania
general- i d’arquebisbat, els quals, a
més, van beneir aquesta “croada tan
peculiar”. Una i altre, juntament amb
Pamplona, van nodrir de voluntaris
les columnes que havien de prendre
Madrid en cosa de dies per tal d’acabar amb la República i establir un Directori Militar. Per aquestes mateixes
ciutats es va moure el “Director” de la
rebel·lió i de l’Exèrcit del Nord, el general Emilio Mola, i de Burgos, seu del
primer govern de Franco (gener de
1938), va sortir de cap a peus el règim
dictatorial que havia de sotmetre Espanya durant 40 anys.
Només a Miranda de Ebro hi va haver una resistència que no va durar
més enllà de 24 hores, organitzada
per la Casa del Poble i alguns regidors, i que va fer que hi morissin un
guàrdia civil rebel i un resistent i molts
ferits, circumstància que després es
pagaria molt cara (recordem les paraules del comte de Vallellano al doctor Junod, de Creu Roja: “aquesta és
Miranda la roja; em temo que haurem
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d’empresonar tota la població i matar
molta gent”). Un altre intent breu de
resistència a Pancorbo va provocar
la mort del falangista Julio Sáez de
la Hoya i a Valdenoceda la guàrdia
civil va disparar i va matar el falangista Máximo Nebreda, en confondre la
bandera de Falange que portava el
seu cotxe amb la de la CNT. (Una confusió semblant, a la inversa, va causar
la mort d’Onésimo Redondo a Labajos, i no van ser els únics casos). Hi
va haver poca cosa més, llevat que la
franja nord de la província va quedar
sota control republicà durant el primer
any, cosa que va fer que es fixés un
front secundari, però actiu.
Parlant de repressió, en veiem un
ordre de magnitud inferior a Lleó i una
mica superior a Valladolid (pel cap
baix a l’entorn de 2.500 víctimes mortals); un primer factor causal d’aquesta repressió és la presència d’amplis
contingents de tropes i de milicians
que es mouen en un ambient reaccionari i clerical, molt radicalitzat després de la victòria del Front Popular i
més encara després del 18 de juliol. A
Burgos hi va haver una gran varietat
de milícies (falangistes, carlistes, albiñanistes, Joventuts d’Acció Popular,
Guàrdies Cíviques) que, després del
19 de juliol, van formar una “segona
línia” –la primera era la dels més joves
enviats al front- a la qual els militars

van encomanar tasques de mobilització i “neteja” a la rereguarda. Llegeixi’s: arrossegar homes útils al front i
matar o empresonar els directius de
les cases del poble, dels sindicats i les
autoritats locals pròximes a les organitzacions del Front Popular. La responsabilitat del clergat, llevat d’escasses excepcions, fou també notable en
aquest aspecte, per acció o omissió.
Ja l’any 2006 vam criticar les dades
que oferien els historiadors franquistes Ramón Salas Larrazábal i Martín
Rubio sobre el nombre de víctimes
mortals de la repressió en aquesta província. Segons aquests autors
serien 826 i 863 persones, respectivament, de les quals una mínima part
(65 i 59 persones) pertanyerien a la
zona republicana del nord de la província (la vall de Mena i nord de Las
Merindades). En aquell moment, la
investigació i les activitats de memòria històrica (testimonis) ens havien
permès elaborar una base nominal
de 1.600 víctimes mortals, tot i que ja
crèiem aleshores que el saldo final no
baixaria de les 2.500 persones.
Avui, deu anys després, tenim en
aquesta nòmina sagnant 2.302 persones, i l’ordre alfabètic situa en primer lloc Carlos Abad Bernal, jornaler
de Burgos, que amb trenta anys és
tret de la presó Central el 30 de setembre de 1936, fins a Rafael Zuri-

Saca de la Presó Central de Burgos per ordre
del governador civil, general Fernando Fermoso
Blanco, el 8 d’octubre de 1936. Es pensa que
les víctimes van anar a parar a la muntanya
d’Estépar, on van ser assassinades. Entre elles hi
havia el músic Antonio José, el periodista Pardo
Casas, fundador de “Burgos gráfico”, i Francisco
Ayala, administrador de Las Huelgas, pare de
l’escriptor del mateix nom.

ta Rivera, sabater de Burgos de 26
anys, desaparegut el tretze de setembre de 1936, segons consta al
registre civil. D’aquestes víctimes 73
(el 3,3 %) són dones i la resta homes.
(En canvi, no discrepem de Salas
pel que fa al nombre de víctimes a
la zona republicana, del recompte de
les quals es va fer càrrec el règim en
acabar la guerra).
Aquest conjunt de víctimes mortals
forma part d’un fitxer més general
que, quan s’escriu això, compta amb
7.433 entrades, la qual cosa vol dir
que hi ha altres 5.131 persones castigades d’alguna altra manera: empresonament, depuració laboral, multa o
confiscació de béns, etc. Continuen
essent xifres mínimes, però ara més
acostades al que podríem anomenar
ordre de magnitud correcte. Però tot
seguit convé indicar que el simple
recompte quantitatiu de la repressió,
com s’ha dit tantes vegades, no reflecteix en absolut el magma de dolor, humiliació i desesperació que va
provocar la urpada feixista a la rereguarda de la pretesa “zona nacional”.
Si més no, diguem que les dones republicanes, que apareixen en menor
proporció quan parlem d’assassinats
i empresonats, fugits o desapareguts
i que generalment no queden enregistrats com a víctimes (tampoc no hi
apareixen la majoria dels passejats)
van a parar, generalment, a una situació de desemparament, vigilància i
misèria, sobretot si tenen algun familiar represaliat, i el mateix podríem dir

dels seus fills, per no parlar dels qui es
van exiliar, xifra de la qual es fa difícil
fer-ne ponderació.
També caldria considerar, d’alguna
manera, les baixes en combat, que
hem quantificat aproximadament al
voltant de 2.500 homes –una xifra
semblant a la dels morts per la repressió- , com a víctimes de la violència
política, ja que la seva destinació va
venir determinada pel cop d’Estat de
militars i polítics feixistes i dretans,
i que hi va haver per part de Franco
un deliberat propòsit de perllongar el
conflicte bèl·lic per tal d’afermar el seu
poder en el Nou Estat i dessagnar tant
com fos possible els qui ell anomenava “rojos”.
Concretem els criteris de formació
de la base de dades sobre víctimes
mortals: es tracta de persones amb
veïnatge a la província de Burgos i que
van morir a conseqüència de la violència política a la rereguarda o de situacions vitals de anormalitat generades
per la guerra. Parlem, per una banda,
d’homes executats per sentència de
consell de guerra, gairebé sempre pel
delicte de rebel·lió, i de persones tretes d’un centre de reclusió o anades a
trobar a casa seva o a la feina per ser
conduïdes a un indret on serien afusellades, de vegades després de ser
colpejades o torturades, com indiquen
les fractures òssies en les exhumacions de les fosses comunes. Per altra
banda, hi ha les persones mortes a
presó a causa de les difícils condicions de l’indret, com és el cas dels 154
morts a la presó de Valdenoceda, o
en camps de concentració estrangers,
com ara Mauthausen; més aquells civils que varen morir a conseqüència
d’accidents relacionats amb l’acció
bèl·lica, com ara bombardeigs de l’artilleria o aviació, explosió de mines o
bombes de mà, “bales perdudes”, etc.
Els últims casos van passar sobretot
en els pobles de Las Merindades, que
van tenir la mala sort de quedar a prop
del front nord durant un any.
Així doncs, la presència de grups
ultradretans i la proximitat als fronts
de guerra (circumstància que també
afectava La Ribera, no gaire allunyada
de les línies de Somosierra) van ser
unes circumstàncies que van empitjo-

rar una repressió que té un ingredient
polític bàsic; l’acarnissament en autoritats locals i en dirigents i militants de
les organitzacions del Front Popular. I
hi és destacable la nombrosa presència de mestres (no en va la República
va aconseguir els més grans avenços en l’àmbit de l’ensenyament i en
l’equiparació de sexes). A la província
hi ha uns 170 mestres represaliats,
dels quals com a mínim 60 van ser assassinats (un d’ells, Abilio Bañuelos, a
garrot). Aquesta malvolença: contra
el magisteri es va fer palesa ben aviat: així, ja en el llibre de memòries de
Zugazagoitia, de 1940, es recorda el
cas d’un mestre de Sòria “caçat” a la
muntanya per una canilla de mossos
armats d’escopetes i ferros.
Com en d’altres indrets on triomfa
la rebel·lió, el ritme i el caràcter de la
violència política estan molt determinats per la pròpia marxa de la guerra:
durant l’estiu de 1936 s’esdevé la majoria de les morts, sobretot per via extrajudicial (passejos i “sacas”), mentre
que després predominen els mètodes
judicials d’eliminació, sense que hi
manquin “segones voltes” en l’acció
dels milicians feixistes i de la Guàrdia Civil, en un procés que s’allargarà
agònicament fins gairebé la mort del
dictador.
No podem passar per alt la responsabilitat principal de les autoritats
militars en aquesta carnisseria; en
aquest sentit, destaquen en primer
lloc els governadors “civils” de Burgos, generals Fidel Ávila i Francisco
Fermoso i el tinent coronel Antonio
Almagro, els quals, entre altres coses, signen les ordres de lliurament
dels qui són “trets” de la presó de
Burgos; el capità de la Guàrdia Civil
Garcia Lasierra, que va actuar a les
comarques de La Ribera i Lerma, on
hi va haver més de 300 assassinats;
o l’aleshores coronel Antonio Sagardía, el rastre sagnant del qual va des
de Las Merindades de Burgos fins als
Pirineus centrals, passant per Cantàbria, amb moltes dones entre les seves víctimes (a la fossa de Sedano
n’hi van ser exhumades cinc, entre
elles mare i filla; el mateix que al nord
de Lleida, on a més hi havia una altra
morta en avançat estat de gestació.
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Exhumació al port de la Mazorra, duta a terme per Societat Aranzadi l’any 2011.
Foto de Francisco Etxeberria.

2. La recuperació de la memòria democràtica (RMH)
El franquisme, a diferència del que
passarà després en l’amnèsica transició, va tenir una memòria històrica
pròpia molt precoç i versàtil, les relíquies de la qual encara perviuen en
la toponímia urbana de molts pobles
i ciutats. A la província de Burgos encara es conserven, a més del monument a Mola, el del general Sagardía
i la seva divisió, el de la IV bandera
de Falange i el cementiri dels italians
(CTV), ja a Cantàbria, entre d’altres
de ja eliminats, tots ells inaugurats en
acabar la guerra.
Per sort, la recuperació de la memòria històrica de les víctimes del
franquisme ha estat a Burgos molt primerenca i pertinaç i, com en d’altres
províncies, lligada a la tasca i el compromís de voluntaris, associacions i
familiars. Ens referim tant a la investigació com al rescat de la memòria,
incloent-hi la cerca, exhumació i reinhumació de restes humanes, els actes públics d’homenatge, la indicació
simbòlica d’indrets, publicacions, etc.
Parlem d’una història recent. Encara l’any 2002 la història de Burgos de
la caixa d’estalvis municipal oferia la
visió franquista de la guerra, escrita
pel general Ramón Salas Larrazábal,
si bé matisada ja sota el lema de “tots
en vam ser culpables”, autèntic mantra dels escriptors revisionistes. Don
Ramón va començar la seva carre-
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ra com a voluntari carlista a Burgos
el 18 de juliol (després a la División
Azul) i més tard pretenia donar lliçons
i dades “definitives” sobre baixes de
guerra i repressió. El seu treball sobre
la Guerra Civil a Burgos s’il·lustrava
amb nombroses fotos de l’arxiu de la
Diputació, l’existència del qual va ser
amagada, per un arxiver que tenia
motius per obrar d’una altra manera, a
qui escriu aquest article. La qual cosa
esmentem només per indicar el desavantatge amb el qual fins fa poc jugava l’equip dels historiadors i memorialistes en l’àmbit dels arxius respecte
dels espadones fent de cronistes.
Després ens hem anat posant al dia,
en aquest aspecte com en d’altres,
gràcies a les obres històriques d’Isaac Rilova, Fernando Cardeo (pare i
fill), Gutiérrez Flores, Ramon Ojeda i
d’altres. La recerca de testimonis i documentació en els blogs com els de
Memoria de Las Merindades, familiars
de víctimes de Valdenoceda o bé cròniques a peu de fossa, entre d’altres
tasques, ha estat molt important, com
també ho han estat les tasques de documentació fetes per les associacions
esmentades com a fase prèvia a les
exhumacions, entorn a les quals han
sorgit assajos i obres científiques d’arqueologia i antropologia d’experts que
s’hi han compromès, com ara Francisco Etxeberria, Juan Montero, Francisco Ferrándiz o I. Fernández de Mata.
I d’ençà de fa molts anys ha estat
molt lloable la tasca del centre cultural

Espacio Tangente, per la seva generositat, compromís i imaginació en el
suport de la RMH mitjançant exposicions, crowfunding per al vessant d’Estépar, actes de carrer, homenatges,
etc. El mateix es pot dir de l’actuació
del pintor Juan Vallejo, constant col·
laborador que en la seva obra plàstica
ha reflectit aquesta temàtica, com es
va poder veure en la seva exposició
El arte en la memoria (Sala d’Exposicions de la FEC, Burgos, 2006).
Pel que fa a l’exhumació de fosses,
i malgrat els que diuen que “tot va començar el 2000”, se’n van dur a terme,
ja durant la transició, o fins i tot abans,
tot i que sense la pulcritud metòdica
ni la projecció mediàtica posterior. Esmentem com a exemples la de 1946 a
Villahizán de Treviño, que va rescatar
tres cossos; la duta a terme per Blas
Bombín, primer alcalde del PCE, l’any
1979, per tal de rescatar les restes del
seu pare i altres cinc víctimes a Torresandino; i una, també d’aleshores, a
La Horra, amb nou cossos. Afortunadament, l’activitat de les associacions
ARMH, Aranzadi, Foro i Coordinadora
per la RMH ha permès exhumar, entre
els anys 2000 i 2017, unes altres 50
fosses d’on s’han rescatat les restes
de 936 persones; un treball molt notable si tenim en compte que per al conjunt d’Espanya el saldo entre els anys
2000 i 2012 és d’unes 280 fosses
comunes exhumades amb restes de
2.800 persones, segons dades de la
Societat Aranzadi. Algunes d’aquestes fosses eren grans escorxadors
amb dotzenes de cossos i la seva recerca i exhumació, de vegades, ha requerit campanyes d’uns quants anys
(Costaján, La Lobera, La Andaya,
Villamayor, Estépar, La Pedraja...). I,
llevat dels anys de vigència de la Llei
de MH, tot això s’ha dut a terme amb
l’esforç de voluntaris i familiars i el
suport d’alguns ajuntaments. (Les dades sobre Burgos són de J. Montero a
El lugar que ya no está. Documental
d’Espacio Tangente, ampliats).
Totes les fosses, llevat de la de l’església de Villasana de Mena, són de
víctimes republicanes i se’n coneix
l’existència, pel cap baix, de trenta
més l’exhumació de les quals serà
molt problemàtica o impossible per

manca de localització (la de la Virgen
de la Vega a Roa s’ha intentat de dur
a terme tres vegades), per la dificultat
d’accés (Torca Palomera) o per possible destrucció per obres (a La Brújula
o a Monte Hermoso). Sense oblidar
que hi va haver com a mínim nou trasllats de 39 cossos al Valle de Los Caídos; se suposa amb el consentiment
dels familiars, però no podem deixar
de banda la possibilitat que n’hi hagués d’altres fets sense consentiment.
Tanmateix, l’activitat memorial no
s’ha limitat a la Guerra Civil, sinó al
període franquista posterior. Només
acabar la guerra el règim va decidir
de concentrar els reus –molts d’ells
dirigents del PCE, UGT i CNT i alguns
comissaris durant la guerra- amb penes més llargues a la presó de Burgos. Es volia que no influïssin amb
el seu activisme la resta de reclusos.
D’aquesta manera aquesta presó fou
un lloc clau en les biografies de molts
antifranquistes durant molt de temps,
com es pot comprovar en els llibres
de memòries de Sánchez Montero,
Miguel Núñez, Marcos Ana, Marcelino Camacho, Sixto Agudo i d’altres.
Aquests lluitadors van continuar la
seva vida activa, tant política com
cultural, intramurs, i van aconseguir
mantenir contacte amb l’exterior gràcies a la solidaritat d’alguns habitants
de Burgos (aquí s’imposa un record a
l’entranyable Florentina Villanueva).
Fins i tot assortien de notícies i articles polítics Radio Pirenaica, fins al
punt que en algun moment la policia
va arribar a pensar que l’emissora era
dins de la presó.
Atesa la varietat i regularitat de les
seves activitats polítiques, culturals i
artístiques –que s’acostumaven a fer
a les hores del pati o en clandestinitat- es coneixia aquesta presó amb
el nom de “Universitat de Burgos”,
la qual cosa ens recorda immediatament que els brigadistes internacionals empresonats al monestir de
Cardeña anomenaven aquest indret,
per les mateixes raons, “Institut d’Alts
Estudis” (Institute of Higher Learning),
i que, entre d’altres activitats, editava
el diari The Jaily News i comptava fins
i tot amb un cor polifònic. Cardeña,
com també el camp de Miranda de

Ebro, va recloure els brigadistes presoners de guerra, i també els bascos.
A Cardeña hi va arribar a haver reclusos de 43 nacionalitats i per valorar-ne la seva lluita a Espanya només
cal tenir present que la consideraven
la “primera guerra contra el feixisme”;
la segona era la contesa bèl·lica de
1939-1945, enfrontament en el qual
també van participar molts d’ells, així
com també combatents republicans
espanyols. (Vegeu sobre aquest aspecte, per exemple, Prisoners of the
good fight, de Carl Geiser; Memorias de un rebelde sin pausa¸de Bob
Doyle; Men in battle, d’Albah Bessieo; Espetxean. Semillas de libertad,
llibre de l’exposició organitzada per
la Fundació Sabino Arana l’any 1998.
El brigadista americà Max Parker va
publicar el disc “Al tocar la diana”, At
break of dawn, amb les cançons de
Cardeña.
És lògic que aquests centres de reclusió i d’altres (com ara els camps
de concentració de Miranda, Aranda i
Lerma) hagin estat tots aquests anys
objecte d’activitats memorialístiques.
Els anys 2003 i 2007 hi va haver sengles homenatges als ex-presos polítics de Burgos, atenent al destacat paper que va tenir aquesta presó per a la
cultura de la resistència democràtica
i antifranquista. En el primer vam poder-hi veure veterans lluitadors com
ara Miguel Núñez, Fernández Inguanzo, Marcos Ana, Armando López Salinas, Melque Rodríguez, Paco Frutos,
Ibarrola, Angustias Moreno, Vicenta
Camacho, E. Pubill i d’altres. Els actes van ser organitzats per l’associació d’ex-presos (Gervasio Puerta,
Luís Berlinches, Sixto Agudo, Pérez
Lara, Lucio de la Nava), el mateix
que els actes de 2007, que van tenir
un caràcter més orientat al paper decisiu de les companyes dels presos,
un aspecte que es va voler reflectir en
el monument de l’escultor Otero Besteiro, l’emplaçament del qual, davant
de l’antiga presó de l’Alhondiga –que
va allotjar les preses durant la guerrafou una proposta de qui escriu aquest
text, ja que la intenció primera era
d’emplaçar-lo dins de la presó actual.
L’any 2007 els actes van incloure una
visita a la presó, on l’associació, junta-

ment amb la directora general de Presons, Mercedes Gallizo, va descobrir
una placa memorial. També es van
dur a terme actes semblants a Ocaña
i a Segòvia (presó de dones).
Els anys 1996 i 2011 es van organitzar sengles homenatges a les Brigades Internacionals. El segon va incloure una exposició fotogràfica i una
concentració davant del monestir de
San Pedro de Cardeña. La idea era
deixar davant de la seva façana una
escultura memorial, obra de Susana
Rioseras, però la comunitat cistercenca s’hi va negar i va haver de ser
retirada. (Anteriorment havia tret una
placa commemorativa dels brigadistes). Potser els monjos ignoren que
les carreteres d’accés al seu cenobi i
la rehabilitació del monestir –abandonat d’ençà de la desamortització- fou
obra dels presos que hi havia reclosos
i que alguns d’ells jeuen en el seu pati
interior?...
Pel que fa a la resta, fóra impossible esmentar aquí la diversitat d’actes
duts a terme a Burgos durant aquests
últims 20 anys i relacionats amb la
RMH. Els documentals (com l’impressionant Santa Cruz... por ejemplo, de
G. Schweiger, 2009, o els continguts
a El lugar que ya no está, d’Espacio
Tangente, de 2012); les fotografies,
com les de Francesc Torres, Oscura
es la habitación donde dormimos, de
2016, sobre la fossa de Villamayor,
una de les quals il·lustra un dels informes d’Amnistia Internacional; el
llibre recordatori d’Antonio Benaiges,
El maestro que prometió el mar (de F.
Escribano, F. Ferrándiz, Q. Solé i S.
Bernal); les diverses obres plàstiques
aportades per al cowfunding finançador de les actuacions a Estépar; les
publicacions locals o de premsa, les
xerrades i reunions de divulgació; la
col·locació de cartel·les viàries o monuments, etc. Tanmateix, potser els
més importants, atès el seu caràcter
popular i regular que han tingut i tenen, són els actes de memòria i homenatge que anualment apleguen
familiars i coneguts en indrets de referència com ara Estépar, La Pedraja,
Valdenoceda, Miranda de Ebro i certs
cementiris on fa anys s’hi han col·locat làpides o monuments memorials.
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LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA A LES COMARQUES DE
LA RIBERA DEL DUERO I DE L’ARLANZA (BURGOS)
José Mª Rojas

Membre de l’ARMH

LES DIFICULTATS INICIALS
Els inicis del moviment memorialista a la zona van tenir moments de
molta dificultat, ja que no teníem cap
mena de suport i per a persones sense
preparació acadèmica tot és nou i, a
més, no es disposava de bases científiques. Però aquest no va ser l’escull
més important, calia comptar amb la
por, encara visible entre els escassos
dissidents de la Dictadura, que en
aquesta zona comptava amb nombroses arrels (i continua tenint-les).
Una zona on no hi va haver guerra,
només repressió, exercida en molts
casos pels ascendents dels actuals
veïns d’uns pobles situats majoritàriament dins de la Castella profunda
i conservadora. Cal tenir present que
llevat d’uns pocs pobles, no hi va haver resistència, només en algun poble
hi hagué intercanvi de trets d’escopeta contra fusells dels tricornis, que a
la zona es van unir sense fissures a la
causa de la rebel·lió.
Un altre problema és que no quedaven gaires persones grans que poguessin o volguessin aportar dades sobre el tema de la repressió, és a dir:
sobre qui la va patir, qui van ser els
victimaris i en quin lloc es trobaven
enterrades les restes de les víctimes
mortals. Els pocs que quedaven tenien una por visible, que de vegades
ens feia somriure, com quan vam vo-
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ler parlar amb un republicà que va ser
forçós a l’exèrcit rebel: se’ns va quedar mirant, va treure el cap al carrer
fent cops d’ull a banda i banda, ens
va ficar dins de casa seva i va baixar
la persiana per tal que ningú pogués
saber què ens estava explicant que,
per cert, era molt interessant.
Vam recollir dades per diverses vies,
la principal de les quals mitjançant
testimonis orals i més endavant, per
tal de reforçar allò que se’ns explicava, investigant en els arxius de la presó burgalesa, l’històrico-provincial,
els municipals i el de la diputació.
Vam consultar també el Butlletí Oficial de la Província i el BOE, perquè
en tots dos hi ha dades que ens permeten reconstruir la vida de les víctimes. Pel que fa a l’accés als arxius,
se’ns van facilitar molt les coses en
determinats ajuntaments i vam tenir
problemes i impediments en d’altres,
en funció sobretot dels colors polítics
o de qui eren els ascendents de l’alcalde, secretari, etc. (Però això no
va ser uniforme: hi hagué càrrecs del
PSOE que ens van posar impediments
de tota mena i del PP que van col·laborar-hi magníficament).
Cal destacar que els testimonis orals
van ser contrastats entre diferents
persones, cosa que ens va permetre
d’observar que la manera de narrar
els esdeveniments no és la mateixa,
fins i tot en allò que és accessori i que,

de vegades, és tan important com allò
que és important o, si més no, et permet de saber la causa d’alguns tràgics
destins. Aquestes diferències testimonials depenen de la posició social i del
paper que cadascú va ocupar durant
la guerra i posteriorment. D’aquesta
manera, els simpatitzants del cop militar acostumaven a dir que les víctimes i represaliats eren rebels, anticlericals, desafiants de la llei i de les
autoritats, etc., mentre que els amics
de les víctimes declaraven que aquestes eren les millors persones del poble, que ajudaven els necessitats i demostraven la solidaritat amb els més
febles, tot fent ben palesa la defensa
de les llibertats i la justícia social, en
línia amb la vocació original del règim
republicà.
Moltes vegades fins i tot els familiars
de les víctimes oblidaven l’aspecte
polític de la repressió i s’obstinaven a
remarcar les enveges i “malvolences”
com la causa principal o exclusiva de
la violència sobre els adversaris reals
o potencials de l’anomenat Moviment
Nacional. S’indicaven discrepàncies
per propietats de terres, rivalitats
amoroses, de posició social o intel·
lectual, sense donar cap mena d’importància al fet que gairebé totes les
víctimes pertanyien a les cases del
poble o a centres republicans, eren
socis dels sindicats, vocals obrers,
membres dels ajuntaments o apode-

rats dels partits polítics... I sovint no
eren partidaris de freqüentar l’església i eren, a més, lectors de premsa
que venia de la capital i votants de
partits avançats.
Hi ha hagut altres problemes com
ara el finançament de les exhumacions perquè, tot i que els voluntaris
hi treballaven de manera altruista,
calia trobar-los allotjament i un menjar dignes. La solidaritat en alguns
pobles –i hi destaco Villamayor de los
Montes, Villafruela i Vadocondes- ens
els va proporcionar. Aquesta situació
va experimentar un canvi important
quan es va aprovar la mal anomenada Llei de la Memòria Històrica l’any
2007, ja que ens va proporcionar uns
ajuts econòmics i no vam haver de
demanar ajuda a les famílies de les
víctimes, les quals, a més d’haver patit la pèrdua dels seus pares o avis,
havien hagut de pagar fins aleshores
les despeses de l’exhumació.
Evidentment cal destacar l’aportació i el compromís de les desenes
de voluntaris que han destinat generosament part de les seves vacances
d’estiu a aquestes tasques de justícia,
que no han estat ateses com cal per
part de les institucions oficials. Dintre d’aquest grup de persones no han
faltat fins i tot les que han vingut de
molt lluny, com ara l’entranyable Toru
Arakawa, que va venir uns quants anys
seguits des de Japó a treballar en les
exhumacions. L’ajuda de l’Associació
per a la Recuperació de la Memòria
Històrica també ha estat clau en les
tasques d’investigació i organització
de les actuacions.
LA INHIBICIÓ DE LA JUSTÍCIA
Simultàniament a la investigació,
denunciàvem al jutjat de guàrdia les
fosses que anaven apareixent i després eren exhumades. Aquest era i
continua essent un punt controvertit
entre les associacions i les persones
compromeses en la Memòria democràtica, ja que ens menava a fer front
a una disjuntiva en la nostra actuació: o bé la judicialització de les exhumacions (és a dir, esperar l’actuació de la justícia, investigant aquests
crims, com demanen organitzacions

internacionals com ara Amnistia Internacional o l’ONU), o actuar ja per
satisfer els familiars de les víctimes.
A la nostra zona vam decidir-nos per
la segona opció i puc assegurar que si
haguéssim optat per la primera avui
dia no s’hauria aixecat cap fossa. És
ben evident que la justícia espanyola,
si més no en aquest cas, no existeix.
Són els que són.
Som conscients que, malgrat la importància de les exhumacions de fosses comunes i el rescat de cossos, no
fem altra cosa que cobrir un aspecte
d’una tasca que hauria de tenir altres
implicacions. Amb el rescat de les restes permetem als parents i familiars
de les víctimes unes cerimònies fúnebres i un destí digne per a aquestes
restes, ja que l’oblit i el menyspreu
que han patit durant tots aquests anys
ha estat un càstig afegit al crim inicial. Però, més enllà d’aquest fet, continua pendent la justícia i reparació
que es deuen a les víctimes de greus
crims contra la humanitat, en aquest
cas violències, assassinats massius i
desaparicions forçades.
Va ser un treball dur per a tots els
qui impulsàvem aquesta tasca; es feia
quan s’acabava la jornada laboral, i
es començava viatjant a un poble a
buscar contactes i informants, en
molts casos a cegues, la qual cosa
comportava haver de tornar-hi diverses vegades. Amb els relats que
s’obtenien acumulàvem informació i
aconseguíem nous contactes que ens
permetien anar ampliant el radi d’acció, la qual cosa feia que poguéssim
anar tirant del fil fins a tenir gairebé tota la troca ben ordenada. Vam
viatjar de poble en poble, trobant i
enregistrant testimonis, visitant els
indrets on ens indicaven l’existència
de fosses, preguntant d’on podien ser
les víctimes i els seus noms, dates de
l’assassinat, filiació, estat civil, naixement, fills, etc. Amb totes aquestes dades vam publicar posteriorment
diversos llibres: Sermillas de libertad
(dues edicions, la segona ampliada) i
més endavant Las memorias del Abuelo, el segon dels quals recull no només
els noms de les més de 800 víctimes
del territori treballat, sinó també els
noms i filiació de més de mil persones

represaliades amb presons, robatoris
o represàlies d’una o altra manera,
tot això amb el suport de nombrosos
documents aportats en CD, fruit del
treball recollit en els diferents arxius.
LES PRIMERES GRANS FOSSES:
COSTAJÁN I LA LOBERA (ARANDA DE
DUERO)
Vam començar els treballs
d’investigació i de recuperació de la
memòria democràtica el curs 20022003 a la zona d’Aranda de Duero i
la seva comarca, La Ribera. Al començament només hi treballava una sola
persona que va contactar amb una
altra, també implicada en la recerca
de fosses comunes; a aquestes dues
persones s’hi van anar unint diversos
familiars amb el desig de saber on
eren els parents i trobar-los per a la
qual cosa van oferir una col·laboració
directa.
Les primeres entrevistes van obtenir un gran resultat. Vam poder trobar
una persona que va vigilar la muntanya de Costaján, prop d’Aranda i que
ens va conduir fins a un indret on des
de feia molts anys i d’amagat hi anaven algunes persones a dipositar-hi
rams de flors el dia de Tots Sants; fins
i tot un dels seus fills ens va comentar que havia recollit un cubell de
casquets de bala i que hi podia haver
restes humanes.
Iniciada l’excavació, al cap de pocs
minuts la màquina va extreure’n restes òssies humanes juntament amb
una gran quantitat de calç. Vam anar
immediatament al jutjat de guàrdia
per tal d’interposar una demanda judicial. Hom va enviar amb posterioritat uns guàrdies civils a recollir aquestes restes, que al cap de pocs mesos
ens van ser retornades dient-nos que
eren de feia més de 25 anys i que, per
aquesta raó, el possible delicte ja havia prescrit. I el mateix ens va passar
en gairebé tots els casos d’exhumacions posteriors; en moltes fosses ni tan
sols s’hi va presentar la policia judicial per recollir les restes que havien
aparegut.
Aquesta primera fossa, una de les
més conegudes, contenia restes de 89
cossos, i tot i que sabem que n’hi ha
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Memorial Cementiri Aranda de Duero (Burgos)

d’altres pels voltants, no s’han pogut
localitzar. Aquesta exhumació es va
dur a terme amb l’ajuda de l’ajuntament d’Aranda, aleshores governat
per un alcalde del PSOE, mentre que
els treballs arqueològics els va dur a
terme un equip de la universitat de
Burgos, que va cobrar una bona quantitat de diners per dur-los a terme.
Se’n va fer un informe arqueològic
que després es va difondre amb la finalitat que els familiars de les víctimes poguessin informar-se i sol·licitar
la identificació de les restes, si això
era possible.
Igualment l’ajuntament va fer un
memorial en el cementiri d’Aranda on
es van dur tots els cossos no identificats i aquells els familiars dels quals
així ho van decidir. Posteriorment
l’Associació per a la Recuperació de la
Memòria Històrica va col·locar al costat del monument unes plaques amb
la bandera republicana on hi havia els
noms dels assassinats a la comarca
de La Ribera (antics partits judicials
d’Aranda i Roa). En total, més de 600
persones, llistades per ordre alfabètic
i amb indicació dels pobles de residència.
Posteriorment es va dur a terme
l’exhumació d’una altra de les fosses
d’Aranda, “La Lobera”, amb 46 cossos. Es va fer de la mateixa manera
que s’havia fet a la de Costaján, amb
el patrocini de l’ajuntament i la tasca tècnica de l’UBU. La importància
d’aquesta fossa radicava en el fet que
contenia –segons es deia- l’única dona
assassinada a Aranda, amb la circumstància que estava embarassada de
vuit mesos.
La història era la següent: es tractava de Forosa (Sinforosa Berrojo), dona
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que venia verdures prop de l’església
de Santa Maria i estava acostumada a
dir el que pensava. Van detenir el seu
marit Macario i ella es va acostar fins
a la presó dient que allà on anés el
seu marit ella també hi aniria; els van
ficar junts dins el camió que anava
al lloc d’execució. En arribar al peu
de la fossa, ella va demanar que la
deixessin marxar ja que estava embarassada, però els botxins no li van fer
cas, la van violar, la van matar i la van
enterrar entre els cossos d’un policia
municipal i el del seu espòs, sense estalviar cap mena d’expressió grollera.
Un dels assassins era un conegut falangista de només 16 anys, que més
tard va tenir un forn. Fa pocs anys un
nét de Forosa es va acostar al forn i es
va presentar al fill de l’assassí, el qual
es va posar a cantar el “Cara al sol”.
ALTRES GRANS FOSSES COMUNES:
VILLAMAYOR, LA ANDAYA, MILAGROS
I LA ANDAYA
Una altra de les fosses importants
va ser la de Villamayor de los Montes,
a la zona més propera a Lerma (vall
de l’Arlanza), l’exhumació de la qual
la va dur a terme el 2004 un equip de
la Universitat Complutense i amb la
col·laboració de l’Associació Aranzadi
(Francisco Etxeberria). A la fossa hi
havia una gran quantitat de cossos i
afortunadament hi havia dades fiables
sobre la procedència de gairebé tots
els assassinats, “trets” de la Presó
Central de Burgos. Els 46 homes les
restes dels quals van ser rescatats
pertanyien a diversos municipis de la
Ribera del Duero, a Lerma i al mateix
Villamayor.
Hi ha la circumstància que l’alcal-

de republicà d’aquest poble, Manuel Julián Lara, i altres set regidors i
veïns figuren a la Causa General com
“assassinats pels rojos”, la qual cosa
és un enorme error; probablement no
deu ser l’únic dins d’aquest monument a la venjança de la immediata
postguerra.
A causa de la seva procedència de
la presó de Burgos, hi havia documentació amb dades personals de les
víctimes, una informació útil de què
no disposàvem en altres fosses ja que
eren fruit de “passeigs”, assassinats
comesos per falangistes i guàrdies civils que operaven en grup. És important remarcar que alguna de les fosses més grans com ara “La Lobera”,
“Villamayor”, “La Legua” i “Milagros”
estaven preparades a l’avançada,
cosa que sabem perquè en totes s’hi
van descobrir fosses buides juntes o
seguides a les descobertes. És possible que se’ls acabessin les víctimes o
potser el mes d’octubre, després de
l’arribada de Franco a la prefectura
del Moviment, va arribar l’ordre de
parar els peus a un genocidi tan groller i criminal. D’aquesta manera, les
execucions posteriors van ser fruit de
sentències de consells de guerra, amb
els quals es pretenia donar una pàtina
de juridicitat a allò que continuava
essent un holocaust programat, sense
que desapareguessin del tot els “passeigs” i “sacas” com els hem descrit.
A la fossa de Villamayor van ser
reconegudes moltes de les persones
assassinades per les seves pertinences o per la seva edat; entre aquestes víctimes hi havia l’avi d’una de
les persones que més ha treballat en
la reivindicació de la memòria, Fernando García Hernando. Per decisió
de les famílies, en aquest poble es va
construir una sepultura col·lectiva en
el cementiri on avui descansen la majoria dels cossos rescatats d’aquesta
fossa. La inauguració es va dur a terme l’any 2006 enmig d’un homenatge
popular molt emotiu en què van participar moltes persones de l’entorn de
les víctimes. Les despeses del nínxol
es van cobrir amb aportacions dels familiars i dels ajuntaments d’on eren
els assassinats, i per a l’exhumació
una associació d’EEUU hi va aportar

Fossa de Villamayor ( Burgos)

3000 euros. En aquest acte hi va intervenir el fotògraf Francesc Torres,
el qual va fer un magnífic reportatge
gràfic, que després es va exhibir en
museus de Barcelona i Nova York (el
títol d’aquest reportatge era Darkistheroomwherewesleep).
D’aquesta manera es va poder dur
a terme l’exhumació de les fosses de
La Andaya, molt conegudes a la zona
de Lerma, i d’especial significació per
als habitants d’Aranda ja que allà hi
havia els cossos dels regidors republicans assassinats, enmig dels quals hi
havia l’alcalde. Es tractava de quatre
fosses comunes situades ben a prop i
usades des del 15 d’agost fins al més
de setembre de 1936. Allà hi havia les
víctimes de tres “sacas” de la presó
de Burgos, per la qual cosa teníem els
noms de totes elles; tanmateix amb
els de la primera “saca” hi van posar
tres persones de la presó de Lerma i a
l’última hi havia veïns de Villafruela.
Ben a prop hi ha dues o tres fosses,
que no hem pogut localitzar i on hi
hauria, pel cap baix, dues dones i un
noi que era incapacitat, circumstància que no el va salvar de la mort.
A la primera de les fosses hi havia
els cossos dels membres de la corporació d’Aranda i s’hi va reconèixer ràpidament Ciriaco Martín López, tinent
d’alcalde i diputat provincial, ja que
portava posat l’anell de casat amb
unes dades, així com per les fractures que presentava a les cames com a
conseqüència d’un accident a Bilbao.
La família de Martín va incinerar-ne
les restes i les va escampar al riu Duero, que ell tant estimava.

Després es va exhumar la fossa de
l’Alto de Milagros, poble situat a 10
km en direcció a Madrid des d’Aranda on es van trobar 46 cossos i dues
fosses buides al costat de la caseta
dels caminers, avui desapareguda.
La família que hi vivia es va haver de
traslladar a un altre poble ja que no
podien suportar els crits de les víctimes. Suposàvem que en aquesta fossa
hi podria haver els cossos de diversos
alcaldes de la zona així com el de
Marino Vela, alumne favorit de D. Antonio Machado a Segòvia, advocat de
professió i traductor de llibres russos
al castellà. I hi hauria també el pare
d’Enrique Curiel, que fou diputat del
PCE. Aquest home era cosí de Máximo
Nebreda, conegut capitost falangista
de Burgos, que va ser mort a trets per
la Guàrdia Civil el 10 de juliol a Valdenoceda, en confondre la bandera de
la Falange amb la de la CNT. L’última
fossa d’importància va ser la coneguda com de La Legua en el terme de
Gumiel de Hizán, poble amb molts assassinats i nombrosos falangistes; avui
parlar de la guerra continua essent un
tema tabú i és on menys informació
hem pogut obtenir. Aquesta fossa es
va començar a omplir el mes d’agost
i es va tancar el 12 d’octubre; es va
anar omplint en diverses tandes i encara tenia capacitat per a més cossos,
ja que hi havia uns quants metres
buits. Sabem que contenia diversos
cossos de ferroviaris alguns dels quals
van poder ser reconeguts per les proves d’ADN.
Després dels treballs d’investigació,
documentació, recerca i exhumació
de les fosses, un cop rescatades les
restes, hi ha altres tasques igualment
complexes: les d’individualització i
identificació de les víctimes. En algunes de les fosses petites els cossos van
ser identificats ja que hi havia prou
dades que ho permetien (presència
d’objectes personals, mides i trets
antropològics, etc.). En les més grans
es van fer algunes proves d’ADN i se’n
van obtenir alguns resultats positius.
Però es van deixar de fer atès el seu
cost elevat i perquè la majoria de les
famílies estaven prou contentes sabent que el seu familiar descansava
en un cementiri, tot i que no havia

estat identificat.
A banda dels qui es van endur els
cossos identificats del seu familiar,
es van fer panteons col·lectius a Vadocondes, Santa Cruz de la Salceda,
Langa de Duero, Olmedillo de Roa,
Gumiel de Mercado, Villafruela, Villamayor de los Montes, Santa Inés i
Aranda de Duero on hi ha el més gran
de tots. En aquests panteons s’hi han
dipositat en urnes les restes, de les
quals es conserva a part una petita mostra òssia per si més endavant
apareix algun familiar que en demani
la identificació mitjançant ADN. És el
cas que a les fosses grans la majoria
de les víctimes no estan identificades, i això s’explica atès el context
en què es van cometre aquests crims.
En tractar-se d’una època estiuenca
pot passar que alguns d’ells fossin
jornalers estacionals que havien vingut d’altres municipis, el mateix que
els peons que treballaven en la construcció del ferrocarril Burgos-Madrid.
Hi ha una majoria d’homes joves, fins
i tot alguns adolescents, que encara
no havien format família.
Avui dia aquests treballs han acabat
perquè, tot i que estem segurs que hi
ha més fosses, ens ha estat impossible
de localitzar-les o els treballs d’excavació han estat estèrils. Per exemple,
sabem que les obres de l’autovia A-1
es van endur per endavant algunes de
les fosses de Monte Hermoso.
És gratificant dir que hi ha moltes
persones que visiten el memorial
d’Aranda; el 14 d’abril de cada any
s’hi fa un homenatge com a recordatori de les víctimes. A més, allà, a banda
de les plaques que s’hi van col·locar
en record d’aquestes víctimes, n’hi
ha una altra en memòria dels morts
en el camp de concentració d’Aranda, on van anar a parar presoners de
guerra republicans. Com a contrast,
assenyalem i denunciem que en alguns pobles de la vora hi ha cartel·les
dedicades als Caiguts rebels i carrers
que homenatgen militars franquistes,
tot fent cas omís la Llei de la Memòria
Històrica.
Un cop superats tots els problemes,
en aquesta zona ens podem sentir moderadament satisfets, ja que hem exhumat 29 fosses i més de 500 cossos.
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ELS QUI NO SE’N VAN REFIAR
AL PARTIT JUDICIAL DE SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS)
Jesús Cámara Olalla
Mestre jubilat

Els antecedents de la repressió
El partit de Salas de los Infantes,
al sud-est de la província de Burgos,
ocupa la desena part de la superfície
de la província. L’any 1930 els seus
30515 habitants es distribuïen en 53
municipis, els més grans dels quals

Mapa: Partit judicial de Salas de los Infantes
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eren Huerta de Rey (1428 habitants),
Quintanar de la Sierra (2096 habitants) i Salas de los Infantes (1956
habitants). A les eleccions de febrer
de 1936, atès que la zona era tradicionalment conservadora, l’esquerra
només va guanyar en 10 pobles. En
alguns d’aquests pobles hi havia Cases del Poble i afiliats a sindicats.
Durant la Segona República l’únic
acte amb algun apunt de violència
va ser el que hi va haver a mitja tarda de l’1 de maig de 1936 a la romeria de Revenga, quan els efluvis
de l’alcohol feien ja efecte, entre
manifestants sindicals amb les seves banderes i la guàrdia civil. La
situació es va reconduir i es va aixecar atestat dels fets. A la romeria
de Santa Ana de Castrillo de la Reina d’aquell mateix mes, la comissió
gestora de l’ajuntament va demanar
la presència dels guàrdies d’assalt
perquè no sortís la processó. Diversos regidors i simpatitzants van anar
a la romeria en actitud provocativa
burlant-se del rector Julián Gil amb
la proclama “Que se suba la sotana”
(Que s’apugi la sotana).
No hi va haver vagues salvatges.

Només n’hi va haver una el 1932 entre els resiners d’Hontoria del Pinar
per demanar una millora de sou. El
clergat no va patir agressions físiques, no hi va haver expropiacions
de finques, la dreta no va ser perseguida... tanmateix la repressió va
ser força dura: 124 persones assassinades, 285 empresonades i 44 depurades. Es va adreçar contra les comissions gestores dels ajuntaments
(hi van morir 5 alcaldes), sindicalistes, mestres (n’hi van morir 3), militants d’organitzacions d’esquerres,
socis de les Cases del Poble, votants
del Front Popular i qualsevol a qui es
considerava simpatitzant de la República, com a “roig” o antiespanyol. A
més, van ser expulsats 27 empleats
municipals, 17 mestres van ser sancionats (amb expulsió definitiva, trasllat o suspensió temporal) i 69 veïns
van ser expedientats per la Comissió
de Confiscació de Béns o el Tribunal
de Responsabilitats Polítiques.
El responsable directe dels empresonaments i de moltes morts serà el
tinent de la Guàrdia Civil de Salas de
los Infantes, Julio Martínez Hernáiz,
amb el suport de l‘autoritat militar.

En el consell de guerra al qual fou
sotmès, un guàrdia civil subordinat
seu va declarar que les persones detingudes i empresonades de Salas de
los Infantes.
...fueron puestas a disposición del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
provincia y algunas de ellas, del
Frente Popular e individuos peligrosísimos para la Causa Nacional, después de debidamente informados por
las autoridades respectivas y personas de solvencia, fueron fusiladas
por orden del teniente Sr. Martínez
[teniente de la guardia civil de Salas
de los Infantes].1

El tinent Martínez va ser el responsable directe de les set “sacas” de
la presó de Salas, en les quals van
ser afusellats 39 veïns. Tanmateix, el
1938 va ser condemnat a mort, acusat d’afusellar els elements menys
significats i d’emparar els dirigents
mitjançant informes tendenciosos
afavorint-los per tal que fossin posats en llibertat i que patissin detencions passatgeres. La pena de mort li
va ser commutada.
Alguns alcaldes imposats l’any
1936 per substituir les comissions
gestores de la Segona República van
col·laborar en la repressió. Després
d’iniciada la rebel·lió van ser cridats
a la caserna de la Guàrdia Civil de
Salas, per tal que denunciessin els
“rojos” del poble. Possiblement en
aquell moment es van confeccionar
algunes llistes negres dels que serien
detinguts immediatament, tot i que
n’hi va haver alguns que van negar
l’existència de “rojos” en el seu poble. Voluntàriament l’alcalde de Regumiel va demanar de contactar amb
el governador per tal de tractar “un
afer d’ordre públic”. L’alcalde de Pinilla de los Barruecos va col·laborar
amb la Guàrdia Civil de Salas de los
Infantes en les “sacas” i va declarar
que en el seu poble.
“... se hicieron tres fosas, dos por
vecinos del pueblo a los que el declarante mandó hacerlas, como alcalde
habiendo recibido esta orden del teniente de la guardia civil de Salas,

don Julio Martínez, y la tercera fosa
la hizo la misma guardia civil, que el
declarante presenció como la guardia civil fusilaba a seis o siete por
allí el veinte y pico de septiembre de
1936.”2

Els fugitius
Els fugitius i els talps van tenir bones raons per fugir i amagar-se ja
que pressentiren la repressió que es
desfermaria; tot i que finalment serien empresonats, van evitar la mort,
ja que a les acaballes de novembre
de 1936 van acabar els passeigs i les
“sacas” a la zona.
Des del 19 fins al 29 de juliol de1936
la guàrdia civil va detenir 18 serrans.
Sis van ser empresonats a la presó de
Salas de los Infantes i van ser alliberats l’endemà, i 12 van ser empresonats a la Presó Central de Burgos.
La notícia deuria escampar-se per
tota la comarca i deuria atemorir els
partidaris d’esquerres. Alguns d’ells
van tenir por de ser empresonats i
s’amagaren durant uns quants dies a
la muntanya, ja que abans s’havien
relacionat amb els partits d’esquerres o amb els sindicats o bé no volien incorporar-se a l’exèrcit. Trenta
veïns de Quintanar de la Sierra van
fugir dies després a la pineda. L’industrial de la fusta Amando Bengoechea va aconseguir de reunir-los el
dia 28 de juliol al terme de Matacà i
va intentar de convèncer-los per tal
que es lliuressin:
- No tingueu por. Heu comès algun
delicte? Aleshores res.

El dia 29 de juliol se’n van lliurar
vint-i-sis, tot confiant que no els
passaria res. Una consigna fatal per
als qui van caure a la trampa. Fou un
enganyifa per a caçar incauts? Cap
d’ells no tenia cap mena de delicte
de sang, però van ser detinguts i empresonats.
Quatre veïns de Quintanar de la Sierra no es van refiar i van romandre a
la muntanya: Cayo Andrés González,
Emiliano Peñaranda, Domiciano
1
2

Pérez i José Rioja Antón. Els van dur
aliments que amagaven a les sàrries
de les cavalleries. També “robaven”
viandes als llenyataires i munyien les
cabres dels ramats. Baixaven a casa
seva aprofitant sobretot les nevades
i gelades de l’hivern. José Rioja Antón es va lliurar el mes desembre de
1936 i va ingressar a la presó. Domiciano baixava algunes nits a casa
seva on tenia una soga penjada de
la xemeneia de la cuina per tal de
sortir a la teulada enfilant-s’hi per
si de cas el venien a buscar. Es va
lliurar el mes de juliol de 1940. Emiliano Peñaranda se’n va anar a Bilbao l’any 1939, on tenia família i on
va ser detingut. Cayo Andrés s’havia
tornat sord i es va refugiar a la cova
Dorà per tal de no posar en perill la
resta de companys i allà es va preparar un habitacle força confortable.
Tot i que els pastors i els treballadors forestals l’havien vist, mai no
va ser denunciat. L’any 1940 el van
engarjolar tres mesos.
Sotero Chicote Ruiz, de Regumiel
de la Sierra, i que havia intervingut
el dia 1 de maig de 1936 en la bullanga de les “banderes de Revenga”, va
fugir a la muntanya l’agost de 1936
amb la seva dona i una filla de 20
anys. Es van refugiar en una cova
en el límit amb Tierra Soria. A les
nits baixaven al poble a cercar queviures, roba, llet... Per aconseguir
aliments anaven a l’encontre dels
pastors i traginers de pins. Però era
dur passar l’hivern a la muntanya i
es van lliurar a l’alcalde l’octubre de
1937. Tots tres van ser empresonats.
La matinada del 17 de setembre
la Guàrdia Civil i els falangistes van
encerclar el poble de Vilviestre del
Pinar i van detenir-hi 12 veïns del
poble. Ramon Molero Pablo es va
amagar en una claveguera on es va
quedar fins a la nit. Gregorio Domingo Pablo es va amagar després a la
pineda de Viviestre, a la zona del riu
Abejón. Hi van sobreviure gràcies al
suport dels veïns que els portaven
aliments i els feien fer treballs fo-

Causa sumarísima de Julio Martínez Hernaiz. Archivo Intermedio Militar del
Noroeste de El Ferrol (AIMNFE), f. 208.
Causa sumarísima de Julio Martínez Hernaiz. AIMNFE. f. 197.
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restals per poder ajudar les seves families. Samuel Mediavilla Mediavilla
va estar amb tots dos fins al mes de
novembre de 1936, en què es va lliurar. Gregorio, que alguna nit s’acostava a casa seva, no va passar inadvertit i algunes dones el van denunciar. Una nit van venir els falangistes
d’Hontoria del Pinar amb el Burreño
i van estar furgant amb forques per
les herbes dels pallers. Va baixar de
la muntanya el mes de juny de 1940.
Els mesos de juliol i agost de 1936
17 veïns de Palacios de la Sierra es
van refugiar a la zona del riu Abejón
i al vessant de la Campiña. Tretze
d’aquests veïns havien estat cridats
a files a l’exèrcit. També van fugir
per motius polítics l’alcalde Pedro
Simón, l’exregidor Domingo Hernández, el secretari del jutjat de pau
Francisco López Linares i Nicolás
Sanz Alonso.
No tenien cap mena d’organització
i es limitaven a sobreviure tan bonament com podien. Baixaven al poble
a les nits a buscar cansalada, que
feien servir per guisar amb patates
i mongetes que cuinaven en un perol. S’alimentaven també de fages,
nabius, fruites silvestres, pesca...
Munyien les cabres i van matar uns
tretze caps de bestiar entre ovelles i
cabres que van agafar dels ramats de
les rodalies. Els pastors es van convertir en els seus proveïdors de pa i
fulles d’afaitar (que amagaven entre
les botes), per a la qual cosa els calia
saltar-se els controls de la guàrdia
civil. Els familiars, d’amagat, també
els feien arribar aliments.
El mes d’octubre la supervivència
es va anar complicant ja que s’acostaven el fred i la neu de l’hivern.
Francisco Lçopez Linares, “El Colorao”, natural de Villarcayo, va anar
a cercar queviures al poble i el 18
d’octubre es va lliurar a la Guàrdia
Civil de Salas. L’endemà, els guàrdies van organitzar una “cacera humana” per tal d’enxampar els fugits de
Palacios de la Sierra. Félix Mediavilla
Medina va ser abatut al paratge de
Las Ledanías. La seva mort fou determinant perquè els altres fugits de
Palacios i els de Castrillo de la Reina
es decidissin a deixar La Campiña i
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s’escampessin pel territori.
Sis dels desertors militars van
abandonar La Campiña en direcció
sud el dia 30 d’octubre amb la intenció d’incorporar-se a l’exèrcit roig,
tot fugint cap a la zona soriana del
Duero. Van determinar de dur a terme aquesta acció en dos grups per
tal de passar desapercebuts i moure’s de nit més que de dia.
Fernando Chicote Alonso, Atanasio Munguía Ayuso i Demetrio Elvira
Elvira van ser detinguts als voltants
de Berlanga de Duero (altres diuen
que els van detenir a San Esteban de
Gormaz) i els van empresonar. Fernando, que era molt traçut, va obrir
el calabós amb un filferro i van escapar-se després de sortejar un tiroteig, fins que van ser agafats a Berlanga de Duero (Sòria). El seu destí
fou la presó del Burgo de Osma?

recció sud, tot evitant pobles, i van
arribar prop de Somolinos (Guadalajara). El quart dia van anar a parar
a un molí on hi havia una dona i un
home que els van donar de menjar
dos pollastres. Els moliners els van
dir com s’ho havien de fer per arribar a les posicions de l’exèrcit republicà. Aquell mateix dia van contactar amb forces republicanes a Hiendelaencina (Guadalajara) -havien fet
més de 100 km- que els van dur a la
comandància, que estava situada en
el poble de Congostrina (Guadaljara).
Al començament els van prendre per
espies i durant quinze dies no els
van deixar dur armament. Van ser
enquadrats en el Batalló Numància
que es va organitzar amb voluntaris
sorians i de la Rioja i que actuava en
el front de Guadaljara. Tots tres van
sobreviure a la guerra.

Por aquellas fechas fueron ingresadas
en la cárcel [del Burgos de Osma] tres
personas, ignorándose su procedencia
y circunstancias; al día siguiente salieron sin que se sepa su final.3

Van ser afusellats i els seus cadàvers van ser reconeguts per algunes
dones falangistes que es van desplaçar a Berlanga de Duero.
Cosme Alonso Alonso, Alberto
Ibáñez i Manuel Blanco María van
sortir de nit el dia 30 d’octubre. Van
passar per Aldea del Pinar, on l’amo
de la botiga, familiar d’un d’ells,
els va donar un parell de sabatilles
a cadascú. A Hontoria del Pinar van
trucar a la porta de Sinforosa Ibáñez,
tia d’Alberto, que els va donar una
fogassa de pa. Van passar prop del
Burgo de Osma (Sòria) i de nit van
sortejar una parella de la Guàrdia
Civil. Els va costar molt de passar el
Duero, ja que no volien travessar-lo
pel pont perquè sospitaven que els
guàrdies podien estar a l’aguait.
Quan van aconseguir de travessar el
Duero van estar corrent força estona per tal que els seus cossos reaccionessin atès que gairebé s’havien
congelat a l’aigua. Caminaven en di3

Recorregut que es faria avui en cotxe, seguint la
ruta aproximada dels tres fugitius.

L’alcalde Pedro Simón es va negar
a fugir amb els altres sis companys i
va decidir d’amagar-se a casa seva,
la qual tenia un pou, que va perforar
tot fent una galeria per damunt del
nivell de l’aigua i on s’amagava quan
entraven a escorcollar l’habitatge.
Calia que s’amagués dels seus veïns,
dels seu fills i de l’amo de l’habitatge. Van anar a buscar-lo unes quan-

G. HERRERO BALSA; A. HERNÁNDEZ GARCÍA. La represión en Soria durante la
Guerra Civil. Asociación Recuerdo y Dignidad, 2010, p. 110.e

tes vegades; una d’aquestes vegades
es van endur dos fills de 9 i 13 anys
als quals van pressionar perquè els
diguessin on era el seu pare, però
afortunadament no ho sabien. Amb
la mateixa finalitat van torturar la
dona i la van amenaçar que matarien els seus fills. Va aguantar aquesta
situació tres mesos. Cap al 25 de gener de 1937 va decidir d’abandonar
el poble, tot caminant de nit en direcció sud, aprofitant la lluna plena
de gener. Va contactar amb l’exèrcit
republicà i s’hi va allistar. En acabar
la guerra va ser empresonat a Alacant, condemnat a mort i afusellat.
Nicolás Sanz Alonso el 26 d’agost
de 1936 va marxar cap a la muntanya “La Campiña” perquè va sentir a
les eres veïnes que es deia: “A ese, a
ese. Márchate” (A aquest, a aquest.
Vés-te’n). Va estar-se en una cova,
on s’hi va quedar quinze dies, però
algunes nits baixava a casa seva. Per
detenir-lo van seguir la seva dona,
que li portava vi, i sabien que de
nit la visitava a casa seva. En una
d’aquestes visites, va entrar a la
casa un germà seu, moment en el
qual van arribar dos guardes forestals, desconeguts de Quintanar i de
la guàrdia civil. “Se dispusieron a
detenerlo... Era de noche y los de
la casa se apercibieron que los guardias civiles estaban apostados a la
puerta... Nicolas intentó salir por la
ventana trasera, pero había reja y
no pudo. Subió al desván y salió al
tejado para saltar por detrás; mas
al pisar las tejas hacía ruido y tuvo
que desistir. Parecía que no le quedaba otra posibilidad de fuga, sino
que se veía abocado a entregarse o
morir asado a tiros. Pero de pronto,
inesperadamente, abrió la puerta y
como un bólido salió veloz. Los guardias, que estaban a cada lado de la
puerta, quedaron como petrificados,
cuando quisieron reaccionar. Nicolás, en medio de la oscuridad, huía
corriendo, zigzagueando, dispararon
sus armas –fusiles-, pero no hicieron
blanco. El fugitivo cruzó la carretera
y atravesó el río y se adentro en el
monte Abejón [...] Se dio el toque de
queda para que nadie saliera esa noche para intentar capturar a Nicolás

[...] Detuvieron a su hermano Agustín
Sanz y a la mujer de Nicolás, Francisca Mediavilla Llorente [recién parida]; a esta la dejaron en libertad al
día siguiente”.4 D’ençà del primer de
desembre va baixar cada nit a dormir
a casa seva i així va seguir fins al final
de la guerra. Una nit un veí el va denunciar perquè l’havia vist arribar a
casa. Hi va entrar la guàrdia civil, els
van fer llevar a tots del llit i van punxar els matalassos. El seu habitatge
era al costat mateix d’un forn, que
donava al carrer, i en el qual havia
fet una bretxa per on va escapar. El
25 de juliol de 1939, festa del poble,
es va presentar al cafè i el mes de
gener de 1940 el va detenir la Guàrdia Civil.
Un cas semblant va ser el de Juan
Ruiz Alonso, de Palència, que s’amagava prop de Peña del Agujero, prop
de Rabanera. Fins i tot va arribar
a menjar herba. Es va lliurar el 28
d’octubre de 1936 i va arribar a estar empresonat a la presó de Burgos
i al penal de San Cristóbal de Pamplona.
La matinada del 4 de setembre de
1936, Gerardo Gómez Salas i Canuto
Santamaría Expósito van ser traslladats en una camió des de la presó de
Salas amb altres sis veïns de Castrillo
de la Reina. Els dos anaven lligats
amb la mateixa corda de la qual,
dissimuladament, van poder deslligar-se. Quan el camió va reduir la
velocitat a Hortigüela, un va saltar
per una banda i l’altre per l’altra.
Durant dos mesos es van amagar a
la cova El Santo del paratge de Ledanías, prop de Castrillo. A Gerardo
li portava menjar la seva filla. I van
matar alguna ovella d’un ramat. Es
van lliurar a les primeries de novembre de 1936, però els altres sis van
anar a parar a una fossa comuna de
Membrillas.
Els cunyats Lesmes Santamaría i
Narciso Martínez, de Riocavado de
la Sierra, el dia 17 de setembre van
ser trets de nit en un camió de la
presó de Salas per ser afusellats,
4
5

juntament amb altres nou persones,
cap a la pineda de Pinilla de los Barruecos. En una badada de vigilància,
un d’ells va clavar una puntada de
peu als testicles d’un guàrdia i van
aprofitar per saltar del camió entre
Salas de los Infantes i Hacinas i fugir. Tot caminant de nit van arribar
al seu poble. “Anduvieron ocultos
por el bosque, a base de suministros
proporcionados por vecinos, hasta
ser descubiertos en su refugio del
Duengo, en Riocavado”.5 Van canviar
de lloc i es van refugiar en una cabana de carboners de Barbadillo del
Pez, més avall. Els pastors de Barbadillo del Pez havien trobat a faltar
algun xai i ja sabien que dormien en
una cabana de pastors. Després de
ser denunciats per aquests pastors,
la guàrdia civil va organitzar una batuda nocturna el dia 21 de novembre
dirigida pel caporal comandant de la
guàrdia civil de Barbadillo de Herreros. Narciso va aconseguir d’evadir-se per segona vegada. Va arribar
fins a Burgos i a casa d’un familiar li
van indicar com s’ho podia fer per
passar als rojos a Santander. A l’arribada a aquesta ciutat va viure amb
el seu cosí. El mes de desembre es
va allistar al batalló d’enginyers de
l’exèrcit republicà. Quan va caure
Santander es va lliurar i es va suïcidar a la presó de Valdenoceda (Burgos). Lesmes, segons va declarar el
rector del barri Costana de Salas de
los Infantes, va ser afusellat per la
guàrdia civil el dia 22 de novembre
de 1936, possiblement a Barbadillo
del Mercado.
Els talps
Altres persones d’esquerres, amb
por de ser represaliats, es van amagar a les seves pròpies cases, sense
que ho sabessin els seus veïns; eren
els “talps”. Evitaven sortir de casa,
treure el cap per la finestra, fer cap
mena de soroll... i procuraven de tenir una amagatall per si hi havia un
escorcoll de l’habitatge.

Juan DOMÍNGUEZ MEDINA. Ecos de un palanciano, p. 21.
Antonio PALACIOS GONZALO. Exterminio y represión en el sur de la provincia de
Burgos. Inédito.

39

Exhumació d’una fossa a Membrillas de Lara, Burgos.

El dia 3 de setembre de 1936,
Alejandro Elvira “El Tío Abogado”,
membre del Sindicat de Treballadors
de la Terra de Castrillo de la Reina,
en veure que havia de ser detingut,
va escapar per la porta del darrere i
va fugir cap a La Campiña. La seva
dona i un cunyat li portaven menjar. Va tornar a casa seva i va passar tres anys amagat en una cort on
guardaven els porcs, en una mena de
galeria sota terra. Un cop acabada
la guerra encara va passar tres anys
més “invisible” a casa seva, fins al
mes de setembre de 1942. Els veïns
sospitaven que s’hi amagava perquè
veien que fumejava la xemeneia
quan la seva dona era al camp.
El ferroviari Luciano Muñoz Diego, de 32 anys, veí de Castrillo de la
Reina, va fugir a la muntanya de Las
Canalizas (Rabanera del Pinar, el seu
poble) on es va estar durant un mes.
S’alimentava del que li portaven de
nit la seva mare i un cosí. Després
es va passar gairebé tres anys com
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un talp a casa dels pares. A la quadra del darrere havia excavat un pou
on, quan sospitava que venien a buscar-lo, es ficava i el recobria amb
taulons, tifes i palla. Una vegada,
darrere de la finestra va veure que
els nois robaven la fruita de l’arbre
que hi havia davant de casa seva; va
fer força soroll sense que el veiessin
per tal que fugissin espantats. I una
altra vegada, un noi va entrar a la
cuina sense trucar a la porta per la
qual cosa no es va poder amagar; es
va posar una manta al cap i va sortir
corrents, amb la qual cosa va espantar el noi.
A Salas, qui era el marit de “La
Zapatillera” deuria tenir molta por
ja que va passar cinc anys amagat en
unes golfes. La cosa es va complicar
quan la dona del “talp” va quedar
embarassada i van començar a escampar-se rumors . Pel que es veu la
dona va haver de donar explicacions
pel seu embaràs i, en no haver-hi el
marit, va carregar les culpes a les vi-

sites que feien els alemanys.
Pedro Zuázquita Arroyo “Caramelo”, veí de Vilviestre del Pinar –fugit amb els de Palacios, Quintanar i
Castrillo a La Campiña – va passar la
guerra com un “talp” a la seva casa
de Vilviestre. En aquest període la
seva dona va quedar embarassada i
va morir. Va estar-se al pis inferior de
la casa quan la dona era de cos present. També va poder passar amagat
durant un temps al seu molí de Palacios de la Sierra. Es va lliurar el 1939.
Mateo Llorente Mediavilla, “El Parro”, de Palacios de la Sierra, va estar pel poble fins el dia 1 d’agost de
1936, quan va fugir a la muntanya en
grup. Amb la “desbandada” d’octubre de1936 es va amagar a casa seva
durant tota la guerra on es va estar
fins a mitjan octubre de 1939 quan
va anar a Navarra.
Segle XXI
A la partida judicial de Salas de los
Infantes i amb la col·laboració dels
col·lectius de la Memòria Històrica
s’han exhumat set fosses: tres a Pinilla de los Barruecos, una a Hontoria
del Pinar, una a Espinosa de Cervera,
una a Hortigüela i una a Membrillas
de Lara, amb un total de 45 cossos
en les set fosses. A la d’aquest últim poble hi va haver dos intents fallits de localització. S’hi van trobar
dues fosses amb un i cinc esquelets
respectivament, corresponents a sis
veïns de Castrillo de la Reina, entre
ells el de l’alcalde Julián Santamaría, els quals, com ja hem dit, no van
poder escapar de la camioneta que
els va treure de la presó de Salas. Un
cop identificats, es va fer un acte a
l’ajuntament en el qual van ser lliurades les seves restes als familiars
i posteriorment van ser dipositades
en un panteó comú del cementiri del
poble.

LA MEMÒRIA PRESENT.
UNA VISIÓ DES DEL CENTRE AUTOGESTIONAT DE CREACIÓ CONTEMPORÀNIA ESPACIO TANGENTE DE BURGOS
“…Potser l’art sigui capaç d’ajudar enfront de les experiències límit, inassimilables, experiències com la desaparició de les experiències, com la
desaparició? Per explicar això, qui podrà coordinar ànima, ull i mà? Qui podrà
ser just per trobar-se amb ell mateix en aquest acte de
representació de la mudesa radical? (...) com [fer-ho] quan la política es concep com obra d’art per produir
industrialment consciències, per
construir mediàticament realitats?...”
Claudio Martyniuk
ESMA, fenomenología de la desaparición, 2004

LA MEMÒRIA HISTÒRICA COM A
ESPAI DE CREACIÓ I PARTICIPACIÓ
Avui, com quan va sorgir l’any
2001, el Centro de Creación Contemporánea Espacio Tangente (en endavant ET) continua creient en el dret
de la ciutadania a intervenir i decidir
en l’àmbit de la cosa pública i la cosa
comuna. També continua entenent la
cultura com una eina potent amb la
qual contribuir al desenvolupament,
l’expressió i la transformació de l’espai col·lectiu, i no com un producte
al qual acostar-se únicament com espectadors o consumidors. És per això
que és un espai obert i en moviment.
Partint d’aquestes premisses bàsiques, és fàcil d’entendre que la trajectòria d’aquest indret s’hagi encreuat amb la de les associacions, col·
lectius i persones que treballen en la
recuperació de la memòria històrica
de la ciutat i província de Burgos.
Ben aviat i espontàniament va sorgir
el contacte amb els qui van impulsar
les primeres iniciatives i reunions que
tendien a conformar associacions de
familiars de víctimes de la repressió
franquista a la nostra ciutat.
Van ser precisament aquestes connexions les que ens van servir per
anar teixint una xarxa d’afinitat i
suport entorn al compromís de recu-

peració de la memòria històrica, un
tema que a ET consideràvem urgent
de treballar. Potser el primer fruit visible d’aquesta simbiosi van ser les
jornades Ventanas a la Memoria (octubre 2006). S’hi van programar pel·
lícules, xerrades, presentacions de
llibres..., a més del que fou probablement el plat fort del projecte: el
Paseo Republicano, un recorregut a
peu que unia diversos punts de la ciutat, enclavaments significatius tant
per redibuixar el Burgos de l’etapa
republicana, com per poder albirar
la posterior repressió que es va dur
a terme i que pretenia (sense aconseguir-ho mai del tot) esborrar les
empremtes d’aquell efímer temps
de llum. Al llarg de tot el trajecte,
el nombrós grup de persones que va
participar en el seu desenvolupament
va anar col·locant adhesius amb els
noms de les persones de les quals es
tenia constància de la seva desaparició i assassinat1. El resultat va ser
una ciutat farcida de noms situats en
els indrets més insòlits, enigmàtics o
plens de sentit en funció de qui els
observés.
L’abril de 2009 es va iniciar un dels
projectes més llargament esperat
per ET: la producció d’una pel·lí1

cula documental sobre la repressió
franquista en el nostre context més
proper. Vam haver d’esperar al mes
de desembre de 2012 per estrenar
el llargmetratge El lugar que ya no
está, que concloïa un treball de gairebé quatre anys d’acompanyament
dels processos de localització, exhumació i/o dignificació de diverses
fosses repartides de cap a cap de tot
el territori de Burgos, a més de la recopilació de testimonis directes d’alguns ex-presos polítics que van patir
empresonament a les presons escampades per la capital i la província de
Burgos després de la Guerra Civil i de
les aportacions de les associacions i
persones que treballen avui dia en la
recuperació de la memòria històrica.
Un llarg viatge en què cada indret,
cada història ens anava conduint
a una altra, mentre hi havia massa
preguntes que quedaven sense resposta, centenars o milers de veus
per escoltar, innombrables històries
per explicar... Enfront d’aquest mar
d’absències, amb prou feines van
quedar dues certeses: la d’haver recollit només un petit fragment d’un
enorme horror, d’una repressió desfermada des del mateix 18 de juliol
del 36, contra totes les persones sus-

Luís Castro i Mauro Torres van facilitar-ne els noms.
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ceptibles de tenir un pensament diferent al dels seus botxins. La segona
certesa, malgrat tot el que s’ha dit,
és que aquesta era la història d’una
victòria: del record contra l’oblit,
de la vida enfront de la mort; i un
exemple de resistència i de justícia
de gent que encara continua recordant, organitzant-se, cercant, alçant
la veu i sobretot reprenent les lluites
i les idees per les quals van morir,
van patir presó, exili o tortura tantes
altres persones.
Va ser un projecte polifònic i plural,
l’única manera com nosaltres comprenem el treball, i que ens va permetre compartir més temps, mirades
i referències amb un gran nombre de
col·lectius i associacions: la de Familiares de Presos del Penal de Valdenoceda, la Coordinadora Provincial por
la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos (CRMH), l’ARMH de la
Ribera-En Medio de Abril d’Aranda de
Duero, l’Agrupación de Familiares de
Personas Asesinadas en los Montes de
la Pedraja, el blog The Jaily News... i
així la xarxa de suport va créixer i es
va fer més densa i resistent.
Precisament de la col·laboració
amb Nacho García, creador del blog
The Jaily News, va néixer a les acaballes de 2011 un apassionant projecte. Amb motiu del 75 aniversari
de la inauguració del camp de concentració situat al monestir de San
Pedro de Cardeña (on van aplegar
els combatents republicans d’origen
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estranger i els presoners bascos), es
va formar una coordinadora per dur a
terme una sèrie d’activitats d’homenatge a les Brigades Internacionals.
El programa es va iniciar amb una
exposició amb els resultats de la investigació sobre els brigadistes internacionals presos en el camp esmentat, duta a terme per Nacho García i
presentada en ET; hi va haver xerrades sobre el tema i s’hi va projectar
el documental del bàndol franquista
Prisioneros de guerra, que recollia
imatges de diversos camps de condemnats. El programa es va tancar
l’11 de novembre amb un homenatge a l’esplanada del monestir de San
Pedro de Cardeña, en el qual van
participar la CRMH de Burgos i historiadors. A més de la lectura de cartes
de familiars d’antics brigadistes, hi
va haver la intervenció de Nancy Wallach, filla del brigadista Hy Wallach.
L’acte va acabar amb la inauguració
d’una escultura de l’artista Susana Rioseras dedicada a les Brigades
Internacionals, la qual, tanmateix,
no es va poder instal·lar de manera
permanent a l’indret, a causa de la
negativa de la comunitat de monjos2.
(És el cas que la rehabilitació del
monestir –que va ser desamortitzat
al segle XIX- i la carretera d’accés al
cenobi va ser feta pels presos que ara
els monjos s’estimen més oblidar)..
També va tenir a veure amb aquesta xarxa teixida en anys anteriors,
la participació d’ET a la Plataforma
Badajoz 1936-Burgos, contra la pretensió de dedicar una exposició al
general Yagüe en locals de titularitat
municipal, una idea plantejada per
la seva filla, Mª Eugenia, a l’ajuntament de la ciutat. Durant el mes
d’abril aquesta plataforma va programar unes jornades que, sota el
lema Verdad, Justicia y Reparación
(Veritat, Justícia i Reparació), es van
endinsar en l’anàlisi de la repressió
franquista; l’exposició Con eme de
2

memoria, de Javier Larrauri, dedicada a Marcos Ana a ET; la projecció
del documental La calle del general,
de Miguel A. Jiménez i Itziar Egaña,
a més d’una taula rodona sobre les
pràctiques repressives franquistes a
la província de Badajoz, dels historiadors Candela Chaves Rodríguez i
Javier Martín Bastos (del PREMHEX).
UNA ATENCIÓ ESPECIAL A LES
VÍCTIMES D’ESTÉPAR
En aquests últims cinc anys,
el treball memorialista d’ET ha estat
en gran mesura vinculat a la muntanya d’Estépar, paratge situat a 25
km de la ciutat de Burgos, on hi ha
una de les fosses comunes més gran
de la província. Un de tants indrets
ultratjats, convertit en sinònim de
por i barbàrie, de crueltat i injustícia, que estan presents de cap a cap
en aquest país. Punts marcats en la
geografia del dolor de moltes persones, nodes recurrents en les històries familiars transmeses en veu baixa
per mares i àvies, racons habitats pel
silenci eixordador dels qui moren una
vegada i una altra, a mans dels qui no
deixen mai de matar-los, encara avui
dia, ahir amb bales, avui amb mentides i oblit.
Així, el matí del diumenge 14
d’abril de 2013, es va organitzar una
intervenció col·lectiva en aquest indret que va rebre el nom de (x,y):
Estépar. Amb aquesta acció es pretenia visibilitzar i marcar aquest indret
ferit en el mapa de la nostra província, en el nostre mapa personal
i en el nostre mapa com a societat.
Es tractava, en definitiva, de generar un dispositiu que ens permetés
resignificar el nostre espai i el nostre
temps, convertir l’absència en presència, el que estava esborrat en salvat, la ràbia en resistència... i fer-ho
de nou en plural, mitjançant la reflexió i l’acció col·lectiva.

Lamentablement encara no s’ha pogut instal·lar l’escultura dedicada a les Brigades Internacionals. El seu concepte de disseny, original, l’omple de sentit en
aquell precís indret: una mena de mil·liari que indica en pedra els quilòmetres
de distància entre San Pedro de Cardeña i les localitats d’origen dels brigadistes presos en aquest camp de concentració. Atesa la negativa de la comunitat
religiosa, l’artista va creure més coherent amb la intenció de la seva obra no
col·locar-la en un indret alternatiu.

Exposició Monte de Estépar. José Soto

La intervenció en el paisatge va
consistir a convidar els assistents a
disposar pel paratge pedres amb els
noms de les persones que suposem
que es troben a les fosses d’Estépar.
També s’hi van col·locar pedres amb
signes d’interrogació, que feien al·
lusió a les persones que s’havien assassinat en aquell indret i la identitat
de les quals desconeixem.. Després
de la instal·lació es va reflexionar
sobre la situació actual del paratge
i es va obrir un espai per a la participació; diverses opinions incidien
en la necessitat d’intentar localitzar
i exhumar les fosses d’Estépar, acció
plantejada d’ençà de fa molts anys,
aprofitant les visites que familiars i
amics feien a la muntanya a les primeries de novembre.
Aquesta intervenció va ser el pròleg a un projecte que té el seu origen
en la col·laboració que d’ençà de fa
anys s’estableix entre ET i la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos (CRMH) (Coordinadora Provincial
per a la Recuperació de la Memòria
Històrica de Burgos), que des de fa
un temps ha establert la seva seu a
Espacio Tangente. Atesa la reiterada
deixadesa o, fins i tot, oposició palesada per les administracions públiques, ja sigui del govern de l’Estat,
o de la Junta de Castella i Lleó, per
fer-se càrrec o, si més no, ajudar a
les exhumacions i identificacions de
les restes humanes de les fosses comunes de la Guerra Civil, ET decideix
passar a l’acció. Una obra de l’artista Nuria Güell, Resurrección (2013)
(presentada a l’exposició Contra
Franco organitzada per la platafor-

ma Artistas Antifascistas), és la que
serveix d’inspiració a tot el projecte.
ET, Nuria Güell i Artistas Antifascistas, seguint els principis d’autogestió, solidaritat i suport mutu, decideixen de col·laborar per aconseguir
els fons que li cal a la CRMH de Burgos per a l’exhumació de les fosses
de la muntanya d’Estépar.
En un començament ens vam posar
en contacte amb 40 artistes que van
concebre una obra específica per a
l’exposició MONTE DE ESTÉPAR. Exposición en apoyo de las víctimas
del franquismo. Reivindicando la
memoria de sus luchas (MONTE DE
ESTÉPAR). Exposició en suport de
les víctimes del franquisme. Reivindicant la memòria de les seves lluites. Paral·lelament es va iniciar una
campanya de micromecenatge, les
recompenses de la qual serien reproduïbles de les obres de l’exposició i,
en algun cas, l’obra original; a més,
es podien veure a la pàgina montedeesteptar.org.
L’exposició va ser un èxit, no només
pel nombre de visitants que la va visitar entre el 13 de juny i el 31 de juliol de 2014 sinó per la seva qualitat i
la de tots els aspectes que van envoltar-ne l’organització i desenvolupament, la qual cosa la va convertir en
un dels projectes més apassionants
de la vida d’ET. La campanya de micromecenatge, organitzada a través
de la plataforma goteo.org, constitueix una altra gran fita que va arribar
a superar els 15.000 € que s’havien
proposat, a banda d’altres donacions de persones i col·lectius com ara
l’Asociación Cultural Denuncia (Associació Cultural Denuncia) que ha

donat els 1.750 € que es van recaptar
amb aquesta finalitat. En total, 242
persones cofinancen el projecte amb
un total de 26.130 €, quantitat que
ultrapassa les expectatives inicials.
Gràcies a aquest fet el 18 de juliol
d’aquell mateix any es van iniciar els
treballs d’exhumació, amb la preparació de les fosses localitzades l’estiu de 2013.
La 1a campanya d’exhumació a la
muntanya d’Estépar es va fer entre
els dies 21 i 27 de juliol de 2014, dirigida per l’arqueòleg Dr. Juan Montero i l’antropòleg forense Dr. Francisco Etxebarria, de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi (Societat de Ciències Aranzadi), sense la inestimable
ajuda i professionalitat dels quals
no es podria haver dut a terme una
exhumació tan complexa i en la qual
va intervenir un ampli equip interdisciplinar de 30 investigadors, amb
arqueòlegs, antropòlegs forenses i
socials i historiadors que van tenir la
col·laboració de nombrosos voluntaris de la CRMH i d’ET. Els treballs que
s’hi van fer van permetre de documentar quatre fosses molt pròximes
entre elles, de les quals tres van ser
excavades l’estiu de 2014 i on es van
trobar les restes esquelètiques d’un
total de 70 víctimes repartides en
tres fosses d’una mida semblant i
cobertes per una fina capa de calç.
Tots els cossos presentaven signes de
mort violenta, en particular fractures
als cranis provocades per projectils
d’armes de foc. De fet, a les vores de
les fosses es van recuperar més d’una
vintena de càpsules de màuser; també s’hi van trobar diversos projectils.
Els esquelets aparegueren amunte-
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gats, en posicions forçades, la qual
cosa indicava que s’havien llençat de
qualsevol manera i alguns d’ells tenien indicis d’haver estat lligats.
La 2a campanya d’exhumació d’Estépar va tenir lloc entre els dies 2 i 5
d’abril de 2015, i va ser dirigida, novament, per Juan Montero i Francisco
Etxeberria i hi va intervenir un equip
interdisciplinar de 15 investigadors,
els quals van comptar novament amb
la col·laboració de nombrosos voluntaris de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (Societat de Ciències Aranzadi),
la CRMH, Asociación Cultural Denuncia (Associació Cultural Denuncia) i
d’ET. Tot i que tenia unes dimensions
més reduïdes que les altres tres fosses, contenia les restes d’un total de
26 víctimes3.
RERE LES PASSES DE LA MEMÒRIA.
PRIMERES JORNADES D’HOMENATGE
A les acaballes de 2015 la CRMH,
ET i l’Asociación Cultural Denuncia
(Associació Cultural Denuncia) van
unir novament els seus esforços per
dur a terme les Primeres Jornades
d’Homenatge a les Víctimes de la
Repressió Franquista, Tras los pasos
de la Memoria. El desig dels qui vam
participar en l’organització d’aquesta jornada era sobretot contribuir a
la tasca, encara pendent, de la reparació social que es deu a les víctimes
de la repressió franquista i a les seves
famílies. També hi havia una inquietud comuna: la urgència de traslladar
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aquestes qüestions al conjunt de la
societat. Una societat que, avui dia,
sembla que encara no és completament conscient de la seva història i
de les repercussions que se’n deriven
en el seu present col·lectiu.
Aquestes jornades van començar
l’abril de 2016 amb l’exposició Monte
de Estépar 1936-2016, un recorregut
cronològic de les fites més importants
de la història de foscor i de llum de la
muntanya d’Estépar. Un espai d’impunitat transformat en territori de
memòria per la voluntat dels qui mai
van sotmetre’s a l’ordre d’oblit i silenci.
Hi va haver la col·laboració desinteressada d’experts de gran anomenada mediàtica com ara Mirta Núñez
i Ian Gibson, les ponències dels quals
van generar una gran expectació i
van omplir les butaques del Teatre
Principal. Les jornades van acabar
amb l’homenatge, en aquell mateix
indret, de nou ple de públic, a les
víctimes de la repressió franquista i
als qui han treballat incansablement
des de fa dècades per la veritat, la
justícia i la reparació que es deu a
aquestes víctimes i a les seves famí3
4

5

lies4. Damunt l’escenari, les filles, les
nétes, els presos, els historiadors, els
forenses, la terra, la música, la poesia... en l’aire, l’agraïment immens
dels qui desitgem mirar-nos en aquest
mirall, dels qui creiem que “...tot es
pot perdonar, perquè és dolor, però
no perdonaré el silenci...”5
El principal objectiu d’aquestes
jornades va ser doble, ja que es pretenia afavorir un procés de reparació
i a més es volia fer mitjançant la visibilització i transmissió d’aquestes
qüestions a l’espai públic de la nostra
ciutat. És el mateix esperit que hi ha
en les II Jornades d’Homenatge a les
Víctimes de la Repressió Franquista
que es van dur a terme el mes de
maig de 2017, dedicades a les dones
represaliades durant el franquisme.
En aquesta ocasió, a més de l’exposició fotogràfica La mirada de Kati
Horna, presentada a ET amb la col·
laboració de CGT Burgos i feta per
CGT-País Valencià, es van programar
dos documentals sobre la repressió
contra les dones As silenciadas de Pablo Ces i Las víctimas sin llanto de Vanessa Perondi i Sara Gallardo. Al teatre Clunia, que ocupa l’antiga llotja,
edifici que va servir com a presó de
dones durant la Guerra Civil, es va
fer una xerrada-debat, “La violència
sexuada durant la guerra i la dictadura”, amb dues expertes en el tema
de la repressió contra la dona: Pura
Sánchez i Nekane Jurado. Les II Jornades van acabar amb un passeig-homenatge, Y ellas también, un emocionant recorregut pels carrers de Burgos dedicat a les dones represaliades
pel franquisme, en què es va recordar
en veu alta les assenyalades, les violades, les esquilades, les humiliades,
les assassinades, les desterrades, les
saquejades, les torturades i també
les que resistien, lluitaven i compartien la seva esperança... un passeig

Dades de l’informe d’exhumació.
El catàleg de l’exposició Monte de Estépar, amb el qual es va impulsar la campanya de micromecenatge, el de l’exposició monogràfica Monte de Estépar
1036-2016 i el reportatge gràfic de l’homenatge en el teatre Principal el 14 i el
15 d’abril de 2016, de les Primeres Jornades Tras los pasos de la memoria, han
estat editats conjuntament a la publicació Monte de Estépar. Tras los pasos de
la memoria (2017).
La frase, del poemari El libro del exilio, de José Ignacio Ferreras, fou el tema
escollit pel grup d’organització d’aquestes primeres jornades.

inoblidable que va anar deixant al
seu pas un rastre “vermell i salvatge”
d’humils i bellíssimes roselles.
Les dues edicions de les Jornades
d’Homenatge a les Víctimes del Franquisme van ser totalment autogestionades i finançades pels col·lectius
i associacions organitzadores, a més
de les aportacions d’una gran quantitat de persones que van col·laborar
desinteressadament en cadascuna de
les activitats mitjançant la recollida
de fons per als projectes de teatre,
música, art, vermuts solidaris... La
resposta de la societat de Burgos,
contra tot pronòstic, no va poder ser
més entusiasta i satisfactòria; totes i
cadascuna d’aquestes convocatòries
van ser un èxit d’assistència i participació de gent que desitjava exercir el
seu dret a recordar.
Entre els últims projectes en què
Espacio Tangente s’ha compromès hi
ha els actes desenvolupats al llarg del
mes de setembre de 2017, novament
en col·laboració amb la CRMH de Burgos i l’Asociación Cultural Denuncia
(Associació Cultural Denuncia), amb
la finalitat de servir d’altaveu públic
al resultat de l’anàlisi forense de les
restes recuperades a les campanyes
d’exhumació a la muntanya d’Estépar
i que ha fet la Sociedad de Ciencias
Aranzadi (Societat de Ciències Aranzadi) a la UPV/EHU de Sant Sebastià.
Per començar, una concentració-manifestació va recórrer la ciutat, encapçalada per una enorme
pancarta que recollia els noms de les
persones assassinades a Estépar. Es
va demanar a l’ajuntament una lona
que s’havia de col·locar a la façana
del Consistori. Aquesta petició va ser
ignorada i avui dia està pendent de
resposta. Al teatre Clunia es va fer
un acte amb la intervenció dels qui
van dirigir l’exhumació de les fosses,
l’arqueòleg Juan Montero, la forense
Lourdes Errati i l’antropòleg social
de l’UBU Ignacio Fernández de Mata,
que van presentar els resultats de les
dues campanyes.
Finalment, el 30 de setembre de
2017, en el mateix paratge d’Estépar,
sota les alzines que van ser testimonis, l’estiu i la tardor de 1936,
de com la terra on encara avui en-

fonsen les seves arrels, es convertia
en una ferida, es va materialitzar un
homenatge que va comptar amb la
presència d’algun dels familiars de
les persones assassinades, i la de moltes de les persones implicades en les
exhumacions. Després de lliurar les
urnes amb les restes, una impressionant comitiva va baixar caminant per
la carretera, portant les caixes amb
els seus braços i al cor, fins al cementiri del poble, on la CRMH de Burgos
ha adquirit un petit terreny a l’ajuntament d’Estépar per aixecar-hi un
mausoleu6, i finalment en aquest indret es van reinhumar les restes en
el cementiri del municipi i es va inaugurar una escultura commemorativa
creada per Susana Rioseras, en honor
i record a les víctimes de la brutalitat
feixista.
Fins aquí el relat de la nostra experiència. A tall de conclusió, ens
agradaria deixar algunes reflexions
que han anat germinant tot al llarg
del camí recorregut en aquests anys.
La primera té a veure amb la importància de no oblidar, ja que el punt
de partida, el sentit profund de tot
el que s’ha fet, és aquest. Considerem que és la nostra responsabilitat,
des d’un punt de vista ètic, assumir
la tasca de recordar, ja que si volem
viure en un món més just i lliure, no
podem partir d’un passat que es nega
i s’amaga sistemàticament, en part
pel seu caràcter inhumà i reprovable,
però també per a no alterar la plàcida
impunitat en què viuen els responsables d’aquell horror i els seus hereus
morals i ideològics. Cal confrontar la
veritat exhumada a cada fossa oberta, relatada en cada testimoni de la
repressió recollit per les associacions
i continguda en les dades objectives recuperades pels historiadors.
Aquests fets van passar i per fer-hi
front no tenen cabuda ni la neutralitat ni l’equidistància: o s’està del
costat dels drets humans o s’està del
costat dels qui els van conculcar.
En segon lloc, som conscients que
no podem fer res per canviar el pas6

sat. Mirar enrere es converteix, per
aquest motiu, en la confirmació
d’una cruel absència en l’ara: quina
mena de persones ens van arrabassar,
quines referències ens van amagar,
quins camins ens van impedir de recórrer com a país i com a societat i,
el que és pitjor, quin malaltís llegat
ens van deixar a canvi. Però igualment ens acompanya una altra convicció molt més encoratjadora: ningú
no ha escrit encara el nostre present,
encara podem decidir sobre ell, triar camí; encara podem responsabilitzar-nos amb la tasca de recordar
i apostar per iniciatives de reflexió
col·lectiva per canviar aquesta impotència en energia i acció transformadora.
És precisament en aquest estret
marge entre l’amargor i l’esperança
on sorgeixen les nostres últimes reflexions, les quals són potser de caràcter
tàctic i estratègic. Sabem que és en
el present on podem i hem d’actuar i
no hem trobat millor eina per fer-ho
que la solidaritat, la xarxa que creix
i s’enforteix després de trobar-nos,
reconèixer-nos, escoltar-nos, i que
ens permet d’organitzar-nos per anar
més enllà de l’impossible o l’improbable. Entenem que, a més, aquesta
és la fórmula més idònia per recordar
en veu alta, molt alta, amplificada
per moltes goles i veus diverses, a
places i carrers de pobles i ciutats. És
en aquests espais, que ens pertanyen
i van pertànyer als qui ja no hi són,
però van somniar temps enrere com
fer-los millor, on ha de ser escoltat
el nostre rebuig a rebre l’herència
de la por, on se’ns ha d’escoltar reclamar la nostra oportunitat de ser
lliures, de pensar, de saber la veritat,
d’actuar, de cercar les persones que
ens van ser arrencades i portar-les a
casa. La intervenció memorialista en
l’espai públic és indispensable, perquè alhora estem actuant perquè no
se’ns negui el futur pel qual moltes
persones van patir i van morir.
ESPACIO TANGENTE

El mausoleu d’Estépar, on reposen les restes de les 96 persones exhumades, va
ser adquirit per la CRMH de Burgos amb els fons del conveni signat entre aquesta
entitat i l’ajuntament de Burgos l’any 2016.
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Complutense de Madrid i de Secundària a l’IES Diego
de Velázquez de Torrelodones, Madrid. Expresident i
investigador del Foro por la Memoria de Segovia

1. Formes i finalitats de la violència
política
Tot i ser una província majoritàriament conservadora, Segòvia va patir
una violència franquista d’igual intensitat que altres províncies amb un
percentatge més elevat de població
adversària a la rebel·lió militar. Des
de temps més reculats, la província
de Segòvia havia estat dominada per
la dreta més conservadora. En termes
socioeconòmics era netament rural,
agrària, amb predomini de petits
propietaris, una escassa indústria i un
reduït nombre d’obrers (concentrats
en el camp, la construcció, muntatge
de línies d’electricitat, resina, fusta
i ferrocarril). Tot i el creixement de
les organitzacions obreres (UGT, CNT,
PSOE i PCE) a la capital i en algunes
localitats de la província, Acció Popular era majoritària i així ho havia
demostrat a les eleccions de febrer
de 19361.
La rebel·lió militar es va desenvolupar el matí del 19 de juliol sense
cap mena d’oposició a la capital,
però amb resistència a les localitats
de la província on les organitzacions
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obreres tenien una forta implantació
(Cuéllar, Coca, Nava de la Asunción,
Bernardos, La Granja, Valsaín, El Espinar). En aquestes localitats les Cases del Poble van organitzar la resistència i es van mantenir dins la legalitat republicana, aprofitant que el
governador civil, Chacón de la Mata,
havia concentrat totes les forces de
la Guàrdia Civil a la capital, atesa la
imminència del cop d’Estat. Pocs dies
després els guàrdies civils van tornar a les seves casernes i van sumar
aquestes localitats a l’Espanya rebel
sense disparar ni un sol tret. L’únic
enfrontament armat va tenir lloc a El
Espinar, entre la Guàrdia Civil i uns
milicians que provenien de Madrid,
als quals es van sumar voluntaris de
la zona (San Rafael, Estación i El Es1

2

pinar). La topada es va saldar amb
quatre republicans i un rebel morts, a
més del processament de 84 acusats,
dels quals 32 serien afusellats2.
A partir d’aleshores va començar la
persecució de tots els defensors de la
legalitat democràtica: els empresonaments, execucions, expropiacions i
tota mena de vexacions habituals a la
zona rebel, amb un modus operandi
i una ideologia semblant a la que hi
havia a la resta del territori insurrecte. Una repressió de classe, exercida
pels propietaris sobre la classe treballadora i camperola, mitjançant el
seu braç armat, l’Exèrcit, la Guàrdia
Civil i les milícies nacionals. La repressió va repercutir especialment en
els barris i localitats obreres de tradició esquerrana, on més vots havia

Els seus candidats Juan de Contreras i López de Ayala, marquès de Lozoya, i
l’exministre Manuel Gómez Fernández, havien estat els més votats amb més
de 38.000 vots, seguits de Rufino Cano de Rueda, propietari del diari El Adelantado de Segòvia, “agrari” de la coalició conservadora, amb 29.864 vots;
mentre que el candidat electe del Front Popular, Arturo Martín de Nicolás,
en va obtenir 25.853.
Vega Sombría, Santiago, De la esperanza a la persecución. La represión franquista en la provincia de Segovia, Crítica, Barcelona, 2005. D’ara endavant,
llevat que s’indiqui una altra font, aquesta serà la que es farà servir per elaborar
aquest article.

obtingut el Front Popular a les eleccions de 1936. Aquest factor de repressió
de classe es pot comprovar amb l’anàlisi socioeconòmica de les víctimes de
la repressió3 :
Quadre n. 1: professió de les víctimes

La repressió va ser especialment
dura en el món rural, on les intenses relacions personals van afavorir
el ressorgiment de vells litigis; enfrontaments familiars i passionals
es van barrejar amb l’odi polític i
de classe, amb la set de venjança
d’uns propietaris espantats per les
amenaces populars, els quals assenyalaven amb el dit els jornalers i
camperols “revolucionaris” per tal
que grups militars i paramilitars,
reclutats en ocasions entre els seus
fills, senyorets i estudiants, fessin
el treball brut. Eren fills de: cacic
(Navas de Oro), secretari (Cantalejo), advocat (Sepúlveda), veterinari
(Zarzuela del Monte), etc., així com
destacats falangistes. La por que
havien passat les classes conservadores en pensar que perdrien tot el
seu poder després de les eleccions
de febrer, els va fer ser venjatives. Ara es venjaven els propietaris
que havien sofert l’envalentiment
dels obrers, que els havien tractat
d’igual a igual en les negociacions
per les condicions laborals en els
Jurats Mixtos. Es van afusellar presidents i dirigents de les Cases del

Poble de Labajos, Fuenterrebollo,
Cantalejo, Sepúlveda,Valverde del
Majano, Segòvia, San Ildefonso, El
Espinar, Nava de la Asunción...
Els bombardeigs aeris dels republicans provocaven accions de
venjança a la rereguarda rebel. Esquadres falangistes assaltaven les
presons i organitzaven una saca de
presos amb l’ordre expressa de les
autoritats militars. A Segòvia hi va
haver, pel cap baix, dues saques de
les presons de la capital després de
sengles bombardeigs, els dies 14 i
30 d’agost de 19364.
Des del començament de la guerra era bàsica la consolidació de la
rereguarda, per tal de deixar-la
lliure de possibles enemics que fessin canviar novament la situació o
requerir el manteniment de tropes
més necessàries en el front de guer3

4

ra. És per aquest motiu que es va
reprimir intensament tot el vessant
de Segòvia de les serres de Guadarrama i Somosierra des de Villacastín
a Ayllón. Aquesta repressió va suposar que hi hagués en aquest fet
un total del 48,80 % de les víctimes
provincials.
Un altre factor repressiu era
l’exemplificació, que s’aconseguia mitjançant dues vies: amb la
selecció de les víctimes entre els
dirigents polítics i sindicals (governador civil, delegat de Treball, 3 alcaldes, 14 regidors, 8 presidents de
Cases del Poble) i, per altra banda,
amb la violència indiscriminada sobre qualsevol militant, simpatitzant
o familiar o amic d’adversari polític
(quasi un centenar). Es tractava que
la societat en general anotés el que
podia passar-li a qualsevol oponent:
l’execució arbitrària, independentment del fet que s’hagués destacat
en la lluita política o sindical o en el
vot a les eleccions.
Però la clau bàsica per a la imposició del nou règim era la paralització per la por i el terror, sentiment
que s’infonia especialment als adversaris polítics, però també als qui
anomenaven tebis respecte del Moviment i a aquells que no mostraven
prou fermesa davant dels oponents.
Aquesta circumstància s’ha mantingut i encara es percep aquesta por
en familiars de represaliats, que no
gosen parlar de la repressió soferta o
a recuperar les restes de les víctimes
que encara són a les fosses comunes
on les van deixar els seus assassins.
La paralització pel terror tenia infinitud de vies, des de les amenaces
i coaccions fins als assassinats indiscriminats en qualsevol localitat -per
petita que fos, encara que estigués
allunyada del front- o encara que la
víctima no tingués importància com
a objectiu polític; l’execució era

Els autònoms comprenen forners, sabaters, taverners…, que si bé eren propietaris del seu negoci, aquest era tan petit que estaven més a prop de la classe
obrera que de la propietària. Entre els funcionaris destaquen els mestres, professió majoritària entre les víctimes (en total 17).
Aquella nit van morir 7 presos trets de la Cárcel Vieja i 3 de la Presó Provincial,
afusellats a les parets del cementiri de la ciutat. I altres 6 persones, de les quals
no es té constància, van passar per la presó. El 30 d’agost van ser 6 els presos
“sacats” i afusellats.
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cruel i el cos quedava abandonat a
la vista de tothom per tal d’infondre més horror, ja que no provoca
la mateixa por sentir que han mort
algú que veure’l abandonat a la vora
d’un camí, en una pineda, un riu...
Així van quedar la majoria dels 215
executats “extrajudicialment” de la
província de Segòvia i encara n’hi ha
més de 150.
La pràctica totalitat de les execucions extrajudicials es van dur a
terme l’estiu de 1936, majoritàriament el mes d’agost: 137 sobre un
total de 215, és a dir, el 63,72 %; el
mes de setembre ja van ser-ne 30,
mentre que a l’octubre n’hi va haver 5. D’ençà de setembre de 1936
es va començar a aplicar més exhaustivament la “justícia” militar
amb els afusellaments per sentències de consells de guerra.
El nombre més gran de sumaris de
Segòvia es va fer l’any 1936 (un total de 133, que agrupaven 680 processats); l’any 1937 va baixar a 101,
amb 225 processats i l’any 1938 hi
va haver 42 causes amb un total de
116 inculpats. Gairebé la totalitat
de processos del període 1939-1944
va afectar gent de Segòvia que havia travessat la serra per allistar-se
a l’Exèrcit republicà i alguns detinguts a Madrid o en altres fronts en
acabar la guerra; però la gran majoria van ser agafats en retornar a
les seves localitats d’origen, un cop
va acabar la guerra. D’un total de
408 sumaris comprovats entre 1936
i 1942, amb 1.175 processats, se’n
coneix la condemna de 836, 124
dels quals van ser condemnats a
mort, 245 a penes de trenta anys i
195 a vint anys.
El resultat global és de 370 víctimes: 155 per afusellaments judicials i 215 per execucions extrajudicials (58,1 % del total), la qual cosa fa
que destaqui el pes de la repressió
indiscriminada exercida en els primers mesos del conflicte. També és
significatiu que la repressió judicial
sigui més elevada l’any 1936, ja que
en sis mesos van ser executades 49
persones i en tot l’any 1937 els afusellats van arribar a 61.
La depuració dels treballadors de
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l’administració en les seves diverses categories (Estat, província o
municipi) tenia un caràcter gairebé
estrictament retroactiu ja que se
sancionaven militàncies polítiques
o sindicals i actuacions prèvies a la
guerra, quan aquestes conductes
eren plenament legals. El procés
depurador va afectar tots els mestres destinats a la província de Segòvia, 702, dels quals van ser sancionats 184, xifra que representava el
26,2 % del total de mestres. Aquest
moderat percentatge no pot llevar
importància al procés repressor, ja
que van ser sancionats els qui constituïen l’avantguarda del Magisteri,
els qui tenien inquietuds per tirar
endavant les innovacions pedagògiques a les escoles.
La persecució econòmica mitjançant el procediment de responsabilitats civils que imposava multes
governatives o confiscació de béns,
va afectar 332 persones de Segòvia,
dels quals l’Estat havia recaptat
l’any 1938 la suma de 163.213,67
pessetes. A partir de 1939, el procediment que el va substituir va
suposar la implicació d’altres 816
professors, a 72 dels quals es van
incoar expedients sancionadors amb
un valor total de 70.050 pessetes en
multes.
En tots els tipus de repressió estudiats a la província de Segòvia el
nombre de dones represaliades oscil·la al voltant d’un 10 %, excepte en les execucions, que amb prou
feines n’ultrapassa el 2 %. Entre les
370 víctimes mortals hi ha 8 dones,
la qual cosa suposa el 2,16 % del total provincial. D’un total de 2.574
persones de Segòvia preses, 275
eren dones5, un 10,69 %. Per procedències geogràfiques, destaquen les
5

6

localitats on hi havia seccions de la
Joventut Socialista Unificada, en les
quals militaven molts joves: Segòvia (56), San Ildefonso (59), Valsaín
(15), El Espinar (9), Bernardos (6),
Coca (4), Cuéllar (4)6.
L’ocupació majoritària de les
preses era “feines de casa”, que
n’ocupava 184, xifra que suposa
un 78,63 % del total de professions
conegudes. Aquesta denominació és
la que fins fa poc es feia servir per
referir-se a les ocupacions de les
mestresses de casa, moltes de les
quals afegien al treball domèstic les
tasques del camp. Era un concepte
masclista propi d’una societat masclista. Més pejorativa era l’anotació
que feien a la presó provisional de
San Ildefonso, ja que escrivien “el
seu sexe” com a ocupació. Entre
la resta de professions destaquen,
com en el cas dels homes, les mestres (8). Era una de les tasques més
habituals entre les dones que treballaven fora de la llar. Moltes de les
detingudes governatives eren mares
i germanes de joves que havien passat la serra de Guadarrama per defensar la República, especialment a
La Granja, Valsaín i El Espinar.
A la província de Segòvia,
d’un total de 520 sancionats amb la
pèrdua d’ocupació s’hi comptabilitzen 54 empleades depurades, és a
dir, el 10,38 %, Destaca per damunt
de tots el sector docent, on és aclaparador el nombre de mestres [dones] -39- (18 % del total de mestres
castigats). Fins a 332 habitants de
Segòvia es van veure afectats pel
procediment de responsabilitats civils, dels quals 16 eren dones. Unes
altres sis més ho van ser en aplicació de la Llei de Responsabilitats Polítiques.

A l’arxiu de la Presó Provincial de Segòvia hi ha uns 5.000 expedients de presos
i preses que van passar per les presons de Segòvia i Cuéllar entre 1936 i 1945.
A aquestes dades caldria afegir les generades a les presons de partit judicial de
Santa María de Nieva, Sepúlveda i Riaza, que no s’han trobat. Totes les identitats dels presos, així com les seves condicions de vida a la presó, apareixen en
el llibre Tras las rejas franquistas. Homenaje a los segovianos presos. Segovia.
Foro por la Memoria de Segovia, 2008.
Vega Sombría, Santiago, La violencia franquista contra las mujeres, dins Seminario Mujeres republicanas en la memoria, Universidad de Salamanca, julio de
2008.

Quadre: resum de la repressió a la província de Segòvia
Formes de repressió
Afusellats

Nombre d’afectats

Repressió extrajudicial

215

Repressió judicial

155

370

Presos

2.574

Responsabilitats civils i penals

1.063

Depuració

520

TOTAL

2. Les activitats de la memòria democràtica
El Foro por la Memoria de Segovia
va néixer el mes de novembre de
2002 amb la finalitat de reivindicar i recuperar la memòria dels represaliats del franquisme en l’àmbit provincial, dins de la Federació
Estatal de Fòrums per la Memòria.
La presentació en societat fou un
acte d’homenatge als represaliats
de la província on es presentaven
un treball sobre la depuració dels
mestres dut a terme per Lola Grimau i Carlos Dueñas i la tesi doctoral sobre la repressió franquista
a la província de Segòvia, de qui
firma aquest article7. D’aquesta
manera naixien paral·lelament les
activitats de memòria democràtica
i les de divulgació científica.
L’abril de 2003, el Foro va fer la
primera exposició divulgativa, La
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II República en la provincia de
Segovia, en col·laboració amb la
universitat de Valladolid, per tal
d’explicar a la població el perquè
de l’esforç en la recuperació de la
memòria dels represaliats del franquisme. Després de ser presentada
a la capital, va recórrer la província i altres localitats. La mostra
anava acompanyada d’un llibre de
46 pàgines on es reproduïen i ampliaven els continguts dels plafons.
També el 2003 es va fer a Otero de los Herreros la primera exhumació del Foro por la Memoria
de Segovia, en col·laboració amb
l’ajuntament socialista de la localitat. Tot l’equip multidisciplinar
de voluntaris (historiadors, arque7

òlegs, psicòlegs, antropòlegs, advocats) juntament amb veïns i familiars de les víctimes va treballar
per recuperar les restes dels cinc
afusellats i denunciar davant de la
Justícia el seu assassinat. Després
d’una llarga aturada judicial la demanada es va acabar arxivant. Un
parell d’anys més tard, en col·laboració de nou amb l’ajuntament
d’Otero, es van organitzar a la
mateixa localitat unes jornades de
divulgació i homenatge als afusellats, que incloïen l’exposició La II
República en Segovia. L’any 2004
es va fer una altra exhumació a
Sepúlveda, que va acabar amb el
trasllat de les restes al cementiri
de la localitat, on van ser enterrats
sota una làpida de reconeixement
col·lectiu, i on l’alcalde del Partit
Popular va participar en l‘homenatge a l’últim regidor d’abans de
la guerra, amb els símbols d’aquell
Estat democràtic: himne de Riego
i bandera tricolor. Uns mesos més
tard es van fer les jornades divulgatives amb l’esmentada exposició
i conferències complementàries
per explicar qui eren i quins valors
defensaven els represaliats.
L’any 2006, amb el suport de
la Càtedra Memoria Histórica del
siglo XX de la universitat Complutense de Madrid, el Foro va
confeccionar l’exposició La II República, esperanza de un pueblo, que mitjançant 16 plafons
desenvolupa els aspectes més
destacats de l’experiència democràtica republicana: drets de la
dona, renovació educativa, missions pedagògiques, reforma agrària, modernització de l’Exèrcit,
autonomies... Aquesta mostra ha
recorregut gran part de l’Estat.
L’exposició compta amb un llibre
complementari de 67 pàgines il·
lustrades, del qual s’han distribuït 3.000 exemplars. Entre els anys
2013 i 2014 va recórrer 12 biblioteques municipals de Madrid.

Dueñas, C. i Grimau, Lola, La depuración del Magisterio segoviano, Ámbito,
Valladolid, 2004, i Vega Sombría, S. Control Social e Imposición ideológica, la
provincia de Segovia 1936-1946. Un episodio de la implantación del régimen de
Franco, E-Prints Universidad Complutense de Madrid.
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Cartell de l’acte a Sepúlveda l’any 2004

A partir de 2007, el Foro va continuar les seves investigacions per
elaborar exposicions divulgatives,
ara subvencionades pel ministeri
de la Presidència. Va començar
amb el llibre Tras las rejas franquistas, acompanyat d’una exposició amb 18 plafons sobre la
vida a les presons franquistes i
multitud d’efectes facilitats per
presos o familiars. Gràcies a la
recollida de testimonis, entre ells
vuit supervivents, afegits a una
trentena de familiars de presos i
afusellats, es va confeccionar un
documental “casolà” que compta
amb el valor afegit del testimoni
descarnat, directe a la càmera8.
Després es va fer l’exposició La
dictadura franquista, cuarenta
años de represión. En 24 plafons
es mostren tots els mecanismes
de repressió del règim franquista
des de l’inici del cop en el Protectorat de Marroc fins a les últimes
execucions de setembre de 1975.
La mostra va acompanyada d’un
llibre amb els textos ampliats dels
plafons i imatges significatives.
Aquesta mostra ha recorregut algunes universitats, instituts de
secundària i centres culturals de
la comunitat de Madrid. Com a
complement d’aquesta exposició
es van fer uns altres dotze plafons sobre la repressió a la zona
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republicana, entre els quals destacaven els dedicats a Paracuellos, la violència anticlerical i les
“txeques” i la resta són la versió
republicana de les execucions judicials i extrajudicials, depuracions, expropiació de béns, presons
i camps de concentració i explotació dels presos. Amb aquests plafons l’exposició que n’ha resultat
és España en guerra: violencia en
las retaguardias, on s’expliquen
les semblances (crueltat, venjances, protagonisme de delinqüents)
i diferències (ideologia, paper de
l’Església, de les autoritats civils,
de la justícia civil, grau d’”espontaneïtat”) entre totes dues pràctiques repressives. Aquesta exposició, després d’haver-se estrenat a
Segòvia l’any 2010, ha recorregut
13 biblioteques municipals de Madrid, en un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament.
La quarta investigació va donar
lloc a un llibre sobre els habitants
de Segòvia al servei de la República. Servia com a continuació i

8
9

aprofundiment a la primera sobre
la II República a Segòvia i la relativa als habitants de Segòvia empresonats. Gràcies a la investigació van sortir a la llum centenars
de segovians que havien passat la
serra fugint de la repressió franquista i/o per allistar-se primer a
les milícies i després a l’Exèrcit
Popular. El llibre inclou desenes
de fitxes amb fotos de milicians i
més de cinc-centes ressenyes biogràfiques, tot reflectint: quan i
per on van passar a zona republicana, unitats en què van participar, així com la condemna que van
patir per aquests fets9.
L’última investigació s’ha centrat en els Batallons de Treballadors a Castella i Lleó i ha donat
com a resultat el llibre A coger
bombas, un reconegut treball
que, a més, va servir com a base a
una brillant tesi doctoral a la Universitat Pública de Navarra sobre
el treball forçat a escala estatal
del qual es parla en una altra col·
laboració en aquesta revista.

Tras las rejas franquistas, documental, Foro por la Memoria de Segovia, 2008.
Segovianos al servicio de la República, Foro por la Memoria de Segovia, 2011 (322 pp).

ELS BATALLONS DE TREBALL FORÇAT DEL SISTEMA
CONCENTRACIONARI FRANQUISTA A CASTELLA I LLEÓ
Juan Carlos García-Funes

Doctor en Humanitats i Ciències Socials
(Universitat Pública de Navarra).
President del Foro por la Memoria de Segovia
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n context de guerra afavoreix el
treball forçat. L’enorme mobilització que comporta un conflicte bèl·
lic fa que la mà d’obra per a l’economia de guerra, i també per a l’activitat laboral quotidiana, es trobi als
fronts. Atesa l’escassetat relativa de
mà d’obra, és de gran utilitat aprofitar-ne una de més barata i disciplinada per tal de cobrir necessitats
urgents, tal com va passar en els països bel·ligerants de les dues guerres
mundials. En el marc del cop d’estat del 18 de juliol de 1936 i de la
guerra van abundar diverses formes
de treball forçat. Una de les pràctiques utilitzades per tal de pal·liar
l’escassetat de la força del treball va
ser recórrer a la militarització de la
producció i del treball, mitjançant la
intervenció d’indústries i la mobilització de les poblacions sotmeses.
Per dur a terme els projectes dels
militars insurrectes, catòlics, feixistes i altres partidaris del Nou Estat,
no n’hi havia prou amb la mà d’obra
de què es disposava en un mercat

laboral marcat per les condicions
pròpies de la guerra i la postguerra. La població captiva en camps
de concentració i en presons va ser
utilitzada com mà d’obra mitjançant
dos grans sistemes de treball forçat1,
amb diferents causes d’origen, normativa i pervivència en el temps,
però impulsats sota una lògica comuna: que els captius reconstruïssin,
segons la retòrica del nou Estat, “tot
allò que havien destruït”. En gran
mesura, es va tractar de construir
més que reconstruir.
Per una banda, l’Exèrcit va generar
un sistema de treballs organitzats des
dels camps de concentració; per una
altra, des del sistema penitenciari es
va organitzar un sistema de redemp1

ció de penes mitjançant el treball.
Tot i comptar tots dos amb elements
ideològics comuns i de construir-se
amb la guerra, cadascun d’ells responia a condicionants particulars,
els seus impulsors van ser diferents i
els seus funcionaments divergien en
aspectes importants. Una diferència
fonamental entre tots dos sistemes
de treball radicava en les persones
que hi van ser sotmeses. En línies
generals, l’existència de dos àmbits
diferents, el concentracionari i el
penitenciari, respon a dues situacions diferents de dependència de les
autoritats: la del pres polític i la del
presoner de guerra respectivament.
Quan parlem de presos i preses ens
referim a les persones que es tro-

No volem deixar de banda formes més irregulars de treball forçat. En el territori
cada vegada més gran dominat pels militars rebels es va obligar a treballar de
franc, sota coacció i amenaça, persones contràries a l’esperit del cop, per a
militars, famílies d’ideologia dretana, nobles o cacics. Per ordre d’autoritats
locals o de persones que van abusar de la seva posició, sobretot en els primers
moments del cop, es van imposar treballs en els camps, cases o finques com una
manera més de sotmetiment
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baven tancades a la presó amb una
condemna imposada per un tribunal
militar o com a presos governatius
(és a dir, preventius i/o subjectes a
una autoritat civil com ara el delegat d’Ordre Públic o el Governador
Civil). En canvi, quan ens referim a
presoners de guerra parlem d’aquells
soldats que van ser capturats en els
fronts, procedents de l’Exèrcit de la
República o de les diferents milícies,
i que (encara) no tenien imposada
condemna per cap tribunal.
Tot i que en els primers moments
de la guerra es va executar molta
gent sense procediment, es van anar
concentrant en camps grans masses
de presoners. L’exèrcit rebel era
conscient que molts dels soldats de
l’Exèrcit Popular havien estat reclutats per quintes, no tenien per què
ser favorables a la República i, per
tant, eren recuperables per a les seves files. Les masses de presoners de
guerra que les tropes rebels anaven
capturant creixien a passos de gegant, motiu pel qual es van establir
dipòsits i camps de concentració per
tot el territori que estava sota el seu
domini a mesura que anaven caient
els fronts. Entre els captius del sistema concentracionari hi havia milicians antifeixistes, militars lleials a la
República i soldats mobilitzats (més
o menys voluntàriament)2.
Ben aviat, els militars rebels van
aprofitar els presoners de guerra per
a algunes de les obres més perilloses en els fronts de batalla (trinxeres, tractaments d’explosius, etc.) i
aquelles que eren més urgents per al
desenvolupament de l’enfrontament
bèl·lic; però els captius van acabar
fent tasques ben diverses. L’ús laboral dels presoners es va facilitar
mitjançant el Decret 281 del Nou
Estat, de maig de 1937, un sòl legal
que concedia el dret al treball als
presoners i presos polítics2. Per directriu del Quarter General del Generalíssim el mes de juliol de 1937 es
va crear una Inspecció de Camps de
Concentració de Presoners (ICCP),
organisme que es va encarregar de
totes les qüestions relatives a l’organització i administració dels camps i
de canalitzar els captius sota la seva
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dependència per tal que afrontessin
múltiples necessitats laborals.
Però no tots els presoners van ser
derivats al treball. Després de capturats, els qui no havien estat executats eren classificats tenint en compte la seva activitat política prèvia al
cop d’Estat i la seva major o menor
responsabilitat dins de l’exèrcit de
la República. Per tant, els antecedents polítics i ideològics previs al
cop i l’actuació durant la guerra
van ser els factors que van determinar el futur dels captius als camps.
Aquestes classificacions, juntament
amb d’altres de caràcter laboral
(coneixement d’oficis, experiència,
aptituds), van posar els fonaments
d’una dinàmica d’explotació que va
fer de l’Exèrcit el gestor del sistema
de treballs forçats més gran que ha
conegut l’Espanya contemporània3.
Al marge del sistema concentracionari, des del sistema penitenciari de
la “Nova Espanya”, i amb gran tutela
eclesiàstica, es va crear la Redempció de Penes pel Treball. Des del
seu Patronat (Nostra Senyora de la
Mercè) es feien una sèrie de treballs
als quals podien optar els presos ja
condemnats per un tribunal amb la
finalitat de rebaixar les penes. En

funcionament d’ençà de 1938, el Patronat depenia del Ministeri de Justícia. Mentre que els presos polítics
podien rebaixar la seva condemna
mitjançant el treball, els presoners
de guerra no aconseguien cap “gratificació” d’aquesta mena perquè no
tenien cap condemna a rebaixar. Els
dos sistemes van arribar a ser simultanis i fins i tot complementaris, la
qual cosa complica la tasca de seguir
la pista a les obres que van coordinar un i altre i es pot donar el cas
que trobem destinacions comunes
on presoners i presos facin treballs
semblants.
En aquest treball ens centrarem
en els treballs forçats del sistema de
camps de concentració, on l’Exèrcit
era el gran protagonista, no només
com a gestor sinó també com a gran
col·locador de la mà d’obra que tenia a la seva disposició, que es va
canalitzar cap a tasques diverses
en unitats de treballadors, conegudes genèricament com a batallons
de treballadors. Les transformacions dels organismes dirigits per les
autoritats concentracionàries i la
incorporació de nous individus van
comportar la transformació de les
unitats de treballadors.

Unitats de treballadors depenents de la ICCP (1937-1940):
• Batallons de Treballadors
- Batallons de Treballadors.
- Batallons de Treballadors Especialistes.
- Batallons Miners.
• Presoners que treballaven per a diverses entitats sense enquadrar en
batallons (en Fàbriques Militars, Indústries Militaritzades, per a administracions civils, entitats eclesiàstiques, particulars...).
Unitats de treballadors depenents de la JCCBD (1940-1948):
• Batallons Disciplinaris de Treballadors (1940).
• Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors (1940-1942).
• Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors –Penats– (1941-1948).
2
3
4

MATTHEWS, James: Soldados a la fuerza. Reclutamiento obligatorio durante la
Guerra Civil 1936-1939, Madrid, Alianza Editorial, 2013.
Decreto del Nuevo Estado concediendo el derecho al trabajo a los prisioneros
y presos políticos y fijando la justa remuneración a ese trabajo y su adecuada
distribución, de 28 de maig de 1937. BOE, 224, 1 de juny.
MENDIOLA GONZALO, F. (2014) . “Reclutamiento forzado de mano de obra en
la España contemporánea (1815-2014): análisis de sus condicionantes económicos”. XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica. Madrid. Septiembre 2014. Recuperat de http://www.aehe.es/wp-content/
uploads/2015/04/dt-aehe-1405.pdf.

Com avançàvem en parlar de les
classificacions en els camps, durant
la guerra els presoners classificats
com “desafectes” i “afectes dubtosos” al “Gloriós Moviment Nacional”
van ser destinats a treballs forçosos.
La majoria d’aquests classificats van
treballar enquadrats en les unitats
anomenades “Batallons de Treballadors” BB. TT. (amb una quantitat estàndard de 600/700 captius cadascuna), però també se cedien a col·lectius menors fora dels batallons (per
a fàbriques militars, indústries militaritzades, administracions civils,
entitats eclesiàstiques, particulars).
L’acabament de la guerra va comportar transformacions en tot l’Exèrcit insurgent, inclòs l’entramat dels
camps de concentració i del treball
forçat de presoners. Amb el tancament del Quarter General del Generalíssim l’any 1940, la Inspecció de
Camps de Concentració de Presoners
va passar a dependre del Ministeri de
l’Exèrcit; d’ençà d’aleshores va passar a anomenar-se Jefatura de Campos de Concentración y Batallones
Disciplinarios (JCCBD) [Prefectura
de Camps de Concentració i Batallons Disciplinaris] i es van dissoldre
els Batallons de Treballadors que
havien operat durant la guerra i la
immediata postguerra; però això no
va comportar l’acabament d’aquest
sistema de treballs. Així van néixer
els Batallons Disciplinaris de Treballadors (BDT), als quals van seguir
els Batallons Disciplinaris de Soldats
Treballadors (BDST) i els Batallons
Disciplinaris de Soldats Treballadors
Penats (BDSTP). Es van destinar als
BDST els joves nascuts entre 1915 i
1920 que havien de fer el servei militar, però que havien estat classificats
ideològicament com “desafectes” en
les seves respectives Caixes de reclutes. A més, des de 1941, aquells
joves nascuts en el mateix període
i que estiguessin sortint de la presó
en situació de llibertat condicional,
quedarien enquadrats en els BDSTP.
La nova normativa del servei militar
era de compliment obligat per a tots
els joves menors de 25 anys (nascuts
entre 1915 i 1920) que no haguessin
fet el servei o que l’haguessin fet

amb l’Exèrcit de la República (que
no va ser considerat vàlid). Aquesta
novetat va comportar la reorganització dels batallons i, amb això, que
milers de joves, la major part dels
quals ja havia estat a BB. TT., fossin
classificats novament amb criteris
polítics i que s’enviés els desafectes
als camps de concentració. És a dir,
que els BDST i els BDSTP van estar
formats per tots els qui no havien fet
la “mili amb Franco”, com es deia
col·loquialment, i que a més eren
considerats no afectes al Nou Estat.
A més, els soldats republicans que
es trobaven en edat militar quan es
va decidir d’alliberar-los l’any 1939
havien de reafirmar la seva afecció
al Moviment a les Caixes de Reclutes
corresponents, on eren classificats
com a “afectes”, “indiferents” o
“desafectes”, i aquests últims eren
enviats als BSDT. Com veiem, la classificació d’ençà de 1940 va dependre
de les Caixes de Reclutes i no dels
camps de concentració, com havia
passat anteriorment. Després de suprimir els tribunals i les comissions
classificadores es van depurar els soldats dels reemplaçaments de 1936 a
1941 (tots dos anys inclosos) i se’ls
va incorporar a l’Exèrcit; es calcula
que fins 1942 uns 40.000 joves van
ser obligats a incorporar-s’hi5. Més
enllà de l’explotació laboral que hi
havia a les presons per redimir pena
d’ençà de 1938, els BDST i BDSTP van
ser una de les claus per a l’explotació econòmica dels enemics de la
Nova Espanya durant la postguerra.
5

6
7
8

Des de les acaballes de 1940 també
es van enquadrar dins els BDSTP els
condemnats per la Fiscalia de Taxes.
Amb l’anàlisi del Fons de Batallons
i Camps de Concentració de l’Arxiu
del Tribunal de Comptes (conservat
en el Centre Documental de la Memòria Històrica) i altres documents
de l’Arxiu General Militar d’Àvila,
observem que l’actual Castella i Lleó
no va ser aliena als fenòmens explicats, com explicàvem en una publicació recent6. Entre 1937 i 1942, des
de més de 50 unitats de treballadors7, es va fer servir la mà d’obra
forçada de, com a mínim, 46.401
presoners i soldats treballadors; la
qual cosa no vol dir que no es fessin
servir moltes persones més8.
En analitzar les feines dutes a terme a les províncies estudiades en diferenciem dues tipologies generals:
els treballs pròpiament militars i els
treballs amb projecció civil. Entre
els primers hi ha les fortificacions,
intendència i altres tasques militars,
així com la recuperació de vehicles i
material de guerra. Entre els segons,
hem recollit els treballs d’obres públiques, mineria i indústria que van
quedar condicionats al devenir de
la guerra i enfocant-los per part
dels rebels a les prioritats que imposava l’enfrontament bèl·lic. En
aquest cas, tot i que moltes obres
es van fer en època de guerra responent a interessos logístics i militars,
després van quedar com a construccions d’utilització civil. És per això
que establim aquesta diferenciació.

MENDIOLA, Fernando (2013). “La consideración de ser explotado, más de cien
años de trabajo forzado y cautivo”, dins OLIVER OLMO, Pedro (coord..). El siglo
de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX, Barcelona. Anthropos, p. 204.
GARCÍA-FUNES, Juan Carlos (2016): A recoger bombas. Batallones de trabajo
forzado en Castilla y León (1937-1942). Sevilla: Atrapasueños – Foro por la Memoria de Segovia.
No les esmentarem totes per manca d’espai. Vegeu GARCÍA-FUNES, Juan Carlos,
A recoger bombas…
Aquesta xifra correspon a la mà d’obra necessària, no identificable automàticament amb el nombre de persones utilitzades, atesa la mobilitat interna dels
batallons de treball (freqüents altes i baixes mensuals de presoners/soldats treballadors). A més cal indicar que els integrants d’aquests batallons provenien de
molt diverses localitats de l’Estat, és a dir, no hi havia el criteri de fer treballar
els captius a les seves províncies de procedència; per les províncies de Castella
i Lleó van passar presoners de guerra i soldats treballadors de múltiples racons
de la geografia ibèrica.
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Aquests treballs eren la construcció i
reparació de ponts, l’obertura i creació de línies ferroviàries (així com
l’ampliació a doble via), el manteniment i creació de carreteres i pistes,
els treballs forestals, l’explotació
de mines, els treballs en aeroports,
així com diverses tasques desenvolupades en indústries que van quedar militaritzades (entre elles, per
exemple, hi ha la fàbrica Sociedad
Española de Seda Artificial S.A., de
Burgos; la Sociedad Española de Talcos, S.A., de Lleó, o la Fábrica Nacional de Armas, de Palència). Totes
aquestes feines es van fer mitjanGràfica 1. Distribució de cada tipus de treballs forçats coneguts 1937-1942
çant l’Exèrcit el qual, alhora fou un
gran ocupador. Els militars concedien captius a diferents entitats pú- determinat per la lògica de guerra. els militars, hem observat una mabliques (ajuntaments, diputacions) Els treballs d’infraestructures fer- joria dels primers respecte dels seo a empreses que ho demanaven. roviàries i les tasques d’intendència gons: un 63,22 % enfront d’un 36,78
Per exemple, Ginés Navarro e Hijos militar van ser, amb diferència, les %, respectivament, del total dels
Construcciones, S.A. va demanar que més presoners van absorbir. Això treballs coneguts. Certament algupresoners per als treballs del pantà sembla obeir a la necessitat de ge- nes de les obres que hem considerat
de la Cuerda del Pozo (Sòria) i Obras nerar enclaus a la rereguarda, espais de projecció civil podien haver tiny Construcciones Hormaeche per a de captiveri i àrees de pas de tropes gut una important utilització militreballs a l’estació d’Aranda de Du- i presoners. Sota aquest protagonis- tar durant el conflicte bèl·lic; però
ero (Burgos).
me, els treballs forçats en aquest aquesta desproporció resulta destaHem aconseguit quantificar en territori responen al propi desenvo- cable si tenim en compte que, se6.891 els captius que es van dedi- lupament de la guerra. Comparant gons la legislació de la mateixa ICCP,
car a treballs de tipus civil, mentre els treballs de projecció civil amb els treballs forçats per a presoners
que 4.009 van treballar
amb finalitats militars.
Així doncs, coneixem els
diferents tipus de treball que van fer 10.900
presoners; però a aquest
nombre hi hem d’afegir
la gens menyspreable
xifra de 35.501 persones
que van estar treballant
en batallons en aquest
mateix territori, de les
quals, tanmateix, encara
desconeixem les activitats que van estar duent
a terme.
Rastrejant les diferents
unitats de treballadors
–amb especial atenció
a les seves localitzacions, el temps que van
existir, els volums de mà
d’obra que les conformaMapa 1. Distribució geogràfica dels treballs forçats amb tasques conegudes a
ven– comprenem que les
Castella i Lleó (1937 i 1942).
províncies de Castella i
Font: elaboració pròpia a través de documentació de l’AGMAV i CDMH
Lleó van tenir un paper
(Arxiu del Tribunal de Comptes)
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de guerra havien de derivar-se cap a
tasques exclusivament militars.
Tan important resulta l’anàlisi dels
treballs duts a terme pels presoners
de guerra i els soldats dels batallons
disciplinaris com l’estudi dels testimonis9. Cada mes es mobilitzaven
milers de presoners, en condicions
d’amuntegament
i insalubritat,
d’un camp a un altre i d’unes localitats a unes altres sense que els
mobilitzats arribessin a conèixer
les seves destinacions fins arribar a
destinació. Traslladats en vagons de
mercaderies, en vagons de bestiar (i
sentint-se com si ho fossin), on amb
prou feines es podien moure i fent
les seves necessitats on podien. I la
fam com a companya desesperant.
Alguns presoners podien morir en el
trajecte i la pudor acompanyava la
resta durant tot el viatge. Un cop
eren als treballs, podien dormir en
qualsevol racó disponible o en barracons construïts, però tampoc no
era gens estrany dormir al ras directament o pernoctar en instal·lacions
destinades al bestiar. Isaac Arenal
escrivia sobre la seva sensació de
sentir-se tractats com animals, augmentada pel fet de fer-los dormir en
unes paridores10. Allà hi van passar
“una nit de fred tot i que érem a
primers de setembre. Perquè no teníem mantes i vam dormir a terra”.
Les seqüeles físiques del treball forçat podien provocar la mort, la convalescència o acompanyar durant
força anys els captius . Marcelino
Camacho explicava a les seves memòries com una hèrnia inguinal que
se li va reproduir diverses vegades
durant la seva vida la patia per les
llargues hores que s’havia passat
picant als “carrers glaçats de Peñaranda de Bracamonte”11.

Acostar-se a les memòries i autobiografies dels qui van experimentar
aquesta forma d’explotació aporta
perspectives que difícilment es poden escatir per altres vies sobre la
corrupció, la pràctica final del treball projectat, el càstig físic i psicològic, les condicions materials de
treball i de vida, les relacions dels
militars amb els sotmesos, les relacions dels captius amb la població
local, la manca de llibertat i la dependència, l’experiència dels seus
cossos i les estratègies de resistència. També contribueixen com a
part d’un relat de l’antifranquisme i
de l’antifeixisme al cabal bibliogràfic sobre la repressió i la violència
dels rebels i del franquisme.

Investigar el treball forçat concentracionari a Castella i Lleó ens
retorna una imatge de les seves
províncies que discuteix els apriorismes clàssics com ara que allà
“no hi va haver guerres” o “no va
passar res”, per l’absència de grans
fronts i batalles. Si d’ençà de fa força temps nombroses investigacions
van determinar l’impacte de la repressió franquista a Castella i Lleó i
van enderrocar aquells tòpics, ens
plantegem si –a la vista dels camps
de concentració, els batallons de
treball forçat, la mobilitat de tropes o les obres amb la finalitat de
guanyar la guerra- podem continuar
afirmant que “no hi va haver guerra” a Castella i Lleó.

José Maria Horcajada (a l’esquerra) al BDSTP n. 95 a Jubera (Sòria) amb d’altres soldats treballadors.
Arxiu Família Horcajada.

9

Una anàlisi de la literatura autobiogràfica d’aquests captius treballadors a GARCÍA-FUNES, Juan Carlos y MENDIOLA GONZALO, Fernando (2017). «Me colocaron la D de desafecto». Memorias autobiográficas de integrantes de batallones
de trabajo forzado bajo el franquismo, dins En MENDIOLA GONZALO, Ignacio i
OVIEDO SILVA, Daniel (coords.). Relatos infames. Breves historias de crimen y
castigo. Barcelona: Anthropos.
10 ARENAL, Isaac. (1999). 95 Batallón de Trabajadores, Madrid: Autoedición, p. 86.
11 CAMACHO, Marcelino, Memorias. Confieso que he luchado. Sevilla, 2015.
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RECUPERAR LA MEMÒRIA DELS OBLIDATS

Bruno Coca Arenas

President Foro por la Memoria de Ávila

Al igual que los primeros, conspiradores, y posteriormente alzados no tuvieron en
cuenta a Ávila y su provincia en sus planes contra el legítimo Gobierno de la República,
tampoco los historiadores parecen haberla considerado importante, o al menos
interesante, para sus estudios, Parece como si estos últimos dieran por sentado lo que
piensan la mayoría de las gentes de ‘buena voluntad’ y las llamadas, en el antiguo
régimen dictatorial –y, por ello mismo, más interesadas-, ‘gentes de orden’. Según unos y
otros, apenas hubo guerra civil en la ciudad y en las principales comarcas de la provincia
y, por tanto, pocas muertes y asesinatos se derivarían de ello. Estas buenas gentes de
orden sí que hablan, por supuesto, aún con odio o al menos con rencor, de los “terribles
asesinatos de los rojos”
María del Mar González “Guerra y represión en la provincia de Ávila (1936-1939). “ dins
Testimonio de voces olvidadas. León. Fundación 27 de marzo de 2007, vol I, pp xx

H

an passat 82 anys d’ençà del
cop d’estat de 1936 i de l’inici de la repressió i encara estem
embolicats a explicar què va passar en aquell període de temps,
perquè aquelles ferides que un
dia van haver de cicatritzar no ho
van fer amb la justícia que calia.
Hem sabut sempre dels que falten, no hem oblidat ni un sol dels
seus objectius a la vida, recordem
amb dolor, en els dies assenyalats,
els seus i el seu callat patiment i,
últimament, hem arribat fins i tot
a construir, amb moltes mans, indrets per honorar la seva memòria.
El que en qualsevol altra part
del món hagués estat un exercici
diàfan de democràcia, de recuperació d’aquella veritat violentada,
en el nostre cas s’ha convertit en
una complicada aventura. Les veus
del record han estat, generalment,
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projectes privats, nascuts de la iniciativa popular i de la solidaritat
entre veïns.
La província d’Àvila, en iniciar-se
la guerra civil, va quedar partida
en dos: una zona de guerra i una
altra de rereguarda
El cop militar de 17 de juliol de
1937 va provocar l’inici de la Guerra Civil a Espanya. Atesa la proximitat a la província de Madrid, la
vall del Tiétar es va veure immediatament afectada pel conflicte.
D’aquesta manera, a les acaballes
de juliol la zona sud de la província d’Àvila va quedar emmarcada
en territori republicà, mentre que
la resta de la província era controlada pel bàndol rebel.
Durant la Guerra Civil espanyola
(1936-1939) hi va haver diversos

enfrontaments i batalles a la vall
del Tiétar, centrats en els mesos
de juliol a octubre. L’anomenada
“batalla del Tiétar” es va desenvolupar en diverses etapes:
a)
L’arribada a les acaballes
de juliol de 1936 de les tropes milicianes des de Madrid les quals,
juntament amb milicians locals,
van recuperar la comarca del Tiétar com a territori lleial a la República.
b)
L’avenç de l’exèrcit rebel
per la vall del Tiétar amb les corresponents contraofensives de
l’exèrcit republicà durant els mesos de setembre i octubre .
c)
Després de la caiguda de
la vall del Tiétar i l’ocupació dels
pobles per l’exèrcit rebel, a les
acaballes d’octubre de 1936, comença l’actuació repressiva i de
venjança, amb afusellaments a la

majoria dels pobles de la comarca
del Tiétar. Uns assassinats que podem quantificar entorn a 550 víctimes durant les primeres setmanes,
als quals cal sumar els executats
posteriorment per sentència de judici sumaríssim.
La repressió d’alcaldes i regidors
republicans
A la rereguarda, les noves autoritats no van trigar a començar a
capturar i assassinar tots els qui
van caure a les seves mans. La
repressió es va centrar en aquells
alcaldes i regidors que havien pertangut als partits que formaven
part del Front Popular.
El drama no acabava en aquest
punt, ja que va seguir amb la
posterior confiscació de béns materials i expedients de responsabilitats polítiques. Acusacions com
ara haver pertangut a algun partit
del Front Popular (Partit Socialista,
Izquierda Republicana o Partit Comunista), haver exercit càrrecs en
representació seva o ésser-ne propagandistes actius, eren prou motius per condemnar els encausats.
El saldo de la repressió entre els
regidors i els alcaldes del Front Popular dels ajuntaments de la província d’Àvila va ser molt elevat.
En molts pobles van assassinar l’alcalde o part de la corporació, com
va passar a Mamblas, Barromán
i Fontiveros, a La Moraña; o a la
majoria dels pobles de la resta de
les comarques, en particular a la
vall del Tiétar. Les noves autoritats
no van tenir cap mena de compassió i no els va importar d’afusellar
gent d’edat avançada, que deixava
darrere seu moltes vídues i infants
petits orfes.
Tot i que no hi va haver grans diferències en el grau de violència
i repressió que van patir pobles
on l’estructura de la propietat de
la terra, les divisions socials i els
conflictes previs eren semblants,
tanmateix aquesta violència va ser
diferent a causa de l’acció d’un
factor molt important: la distinta
actuació dels poders locals. Hi va

Ban de Guerra a Àvila, 19/07/1936

haver indrets on l’oportuna intervenció de l’alcalde nomenat pels
rebels, del rector local o d’un terratinent amb relacions clientelars
va impedir que es cometessin assassinats o, si més no, van intentar
frenar l’espiral del terror homicida
fent de mitjancers amb la guàrdia
civil o amb els dirigents de les milícies falangistes, sempre que fossin
“persones de prestigi reconegut
dins de la comunitat i que, per
descomptat, no fossin sospitosos
de desafecció al Moviment”. Un
exemple clar d’aquesta conducta
el trobem a Bercial de Zapardiel,
on la intervenció del capellà va
evitar la mort imminent (ja els havien fet pujar al camió dels executors) de vint veïns d’aquesta localitat de La Moraña.
La repressió contra els jornalers
Vista des d’aquesta perspectiva,
la repressió franquista del període 1936-1950 es va convertir en
l’instrument al servei de les classes rurals dominants (sobretot a la
comarca cerealista de La Moraña)
per tal de doblegar la resistència
dels jornalers i les societats obreres a les quals hi havia una majoria
que estaven afiliats. Es tractava de
reimplantar l’ordre agrari tradicional, novament homogeneïtzat pel
patró rural.
Amb el terror de les execucions dutes a terme a la rereguarda

rebel, entre 1936 i 1939, es van
proposar la total erradicació de
la influència dels partits i els sindicats d’esquerra sobre el conjunt
dels sectors populars. Es va implantar l’assassinat dels enemics
politics del nou règim dictatorial
a les comarques agràries, la qual
cosa va afectar especialment els
jornalers, sobretot colles senceres
de segadors que s’havien desplaçat a fer la collita des de la serra
d’Àvila i de la vall del Tiétar a la
comarca de La Moraña.
En alguns pobles, i com a conseqüència de la col·laboració entre
els propietaris de la terra (simpatitzants i membres del partit Agrari) i la Falange, després d’aquests
assassinats els propietaris van lliurar a la Falange els sous guanyats
pels segadors a la campanya del
cereal de juny i juliol de 1936;
aquest és un fet que està documentat i contrastat.
La repressió del magisteri
La repressió dels mestres i professors a la província d’Àvila fou
molt intensa i cruel. Al voltant de
26 mestres i professors republicans
van morir assassinats a la província
d’Àvila a conseqüència de la repressió franquista durant la guerra. D’altres, força desenes, van
patir diverses penes, entre elles,
la més comuna fou l’allunyament
de les aules.
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Un desastre humà i intel·lectual
semblant, és cert, al de la resta de
Castella i Lleó, que Rafael Sánchez,
mestre d’Àvila, ha volgut detallar
en el seu article de col·laboració
per al llibre Muerte y represión en
el magisterio de Castilla y León,
on descobreix les peculiaritats
d’aquest episodi negre de la història d’Àvila. La suma de mestres
afusellats -20 dels 26 afusellats, si
n’excloem dos inspectors d’ensenyament i quatre professors- més
els substituïts suposa que el conjunt de mestres represaliats a la
província va ser ben bé de 178, un
25 % del total.
Centenars de persones romanen
en fosses comunes
Durant anys no els van permetre
de plorar els seus morts, ni tan sols
fer-ne les absoltes. L’Església, els
falangistes i els terratinents van
intentar de fer-se amos de la seva
memòria i de la nostra. Però la memòria ha sobreviscut fins avui –gairebé sembla mentida-, gràcies a
la transmissió dels familiars de les
víctimes, dels seus fills i dels seus
néts. I la memòria dels qui d’ençà
d’aleshores ens manquen es transmetrà, com ha passat fins ara, als
nostres propis fills i néts. Perquè la
memòria no ens l’han poguda robar
mai.
Desenes de jornalers, mestres,
alcaldes i regidors republicans, més
de 1.000 víctimes de la Guerra Civil
van ser assassinades i van romandre
sense identificar en fosses comunes
escampades per tota la geografia de
la província d’Àvila: a les pinedes,
a les terres de conreu i a les vores
de les carreteres, on els seus cossos
romanen sepultats i silenciats.
A Àvila, la comarca de la vall del
Tiétar presenta el nombre més gran
d’enterraments –uns 550-, sobretot
a la zona de Candeleda, Arenas de
San Pedro i les Cinco Villas, tot i
que també s’ha documentat la desaparició de més de 250 persones a
les comarques de La Moraña, Madrigal i Fontiveros, als quals cal sumar
els 200 assassinats a la comarca de
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Piedrahita (Vall del Corneja), Serra
d’Àvila, Vall de l’Alberche i Tierra
de Pinares.
Les primeres fosses que es van exhumar a la província, a instàncies
del Foro por la Memoria de Ávila i
l’Associació per a la Recuperació de
la Memòria Històrica, els anys 2002
i 2003, van ser les de Candeleda,
El Arenal, Bercial de Zapardiel, El
Bohodón i Aldeaseca. Fins al 2014
s’havien fet exhumacions a Navarrevisca, Casavieja, Candeleda, Navarredonda Gavilanes, Santa Cruz
del Valle, Las Berlanas i Àvila i s’hi
havien recuperat un total de 50
cossos. Hi ha en projecte la investigació de diverses fosses en diferents pobles de la província d’Àvila:
Moraleja de Matacabras, Villanueva
del Aceral, Arévalo, Monsalupe,
Sanchidrián, Cuevas del Valle, Sotillo de la Adrada, Guisando i Navarredonda de Gredos.
A la recerca de la veritat
Mucha gente dice que hay que
pasar pàgina, y yo digo, sí, pero
después de
haberla leído. No es posible que
después de 40 años de dictadura
arranquemos
esta página de la historia para
que se la lleve el viento del olvido
Marcos Ana
Aquesta última dècada ha
adquirit un fort impuls a la nostra
província la recuperació de la memòria històrica, però els àmbits que
abraça aquesta recuperació són
molt amplis. Una bona part de la
història, desconeguda per a molts,
es recull a partir de testimonis de
persones que van viure aquells esdeveniments i també mitjançant
els documents dels arxius municipals. La investigació bàsica se
centra en els testimonis dels veïns
i familiars de les víctimes, amb els
quals s’ha entrat en contacte gràcies als arxius civils, eclesiàstics i a
l’Arxiu General Militar d’Àvila. Els
possibles testimonis del crim, els
parents i coneguts de les víctimes i
les persones que residien a la zona

on van tenir lloc els fets també
aporten dades reveladores i determinants per a reconstruir la història
i la memòria dels desapareguts.
A Moraleja de Matacabras, a Bercial de Zapardiel (Àvila) o a la localitat de Bocigas a Valladolid, hem
dut a terme algunes cates o hem
passat el georadar en terres de conreu o en pinedes, en els indrets on
es creu que hi poden haver fosses.
Però els testimonis dels familiars i
les dades dels arxius són, de vegades, contradictoris i no resulta fàcil
de localitzar amb exactitud els cossos. (Georadar: http://youtu.be/
RBBpoXNilco)
Des del Foro por la Memoria de
Ávila hem comprovat que, en els
registres civils, no sempre s’hi van
anotar els assassinats i les partides
de defunció, o bé s’hi van anotar
quatre o cinc anys després i molt
excepcionalment hi apareix la data
exacta de la mort; fins i tot s’hi han
arribat a inscriure defuncions, fora
de termini, a la dècada dels 70.
En el nostre grup multidisciplinar
de treball s’hi integren arqueòlegs,
antropòlegs forenses i personal voluntari. S’han dut a terme excavacions pausadament, sense cap desordre ni agitació en la major part
dels casos, però encara hi ha gent
inspirada per l’odi i alguns familiars es fan enrere quan veuen els
entrebancs a què han de fer front.
A cavall entre els debats polítics,
l’antropologia i la medicina forense, l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica d’Àvila
pretén donar resposta a qüestions
bàsiques com ara la identificació
de les víctimes i les circumstàncies
que van envoltar la mort dels desapareguts, tot intentant diferenciar
el debat que pugui sorgir entre familiars i afectats d’altres aspectes
que puguin plantejar-se en el si de
la investigació.
El nostre afany és tancar un
capítol de la història
					
Olvidar el pasado, vivir sin memoria,
es como andar pisando cadáveres
a cada paso que damos.

Àvies de la Plaza de Mayo –
Buenos Aires
En el segle XXI, l’Estat espanyol
continua negant el reconeixement
a les víctimes del franquisme. Després de 81 anys, a aquestes víctimes se’ls continua negant la seva
condició jurídica de víctimes i el
seu dret a la veritat, a la justícia i a
la reparació.
Tot i que l’estudi d’aquesta mena
de morts violentes de la Guerra Civil i la postguerra escapa a la competència del Dret Penal (tal i com
s’exerceix avui a Espanya, sense
atendre els criteris de la Justícia
internacional), la nostra Associació,
després d’haver trobat una fossa
comuna, planteja la denúncia corresponent davant del jutjat d’instrucció per tal de judicialitzar-ne
l’exhumació. I amb les restes que
s’hi han trobat aportem proves
davant de l’autoritat judicial, davant de la història i dels familiars
dels “oblidats” que han impulsat
aquestes investigacions. Amb ajut
de l’antropologia i de les anàlisis
genètiques d’ADN intentem identificar les restes humanes que s’han
trobat, així com les circumstàncies
i causes de les morts, i demostrar el
caràcter genocida del règim franquista. (Enllaç exhumació: https://
youtu.be/RGK2pSZlcFY)
Els cossos que s’hi han trobat són
lliurats a la família al final del procés
d’investigació i exhumació, sempre
que hi hagi prou garanties d’identificació, per tal que aquestes restes
puguin rebre tractament funerari.
Malgrat tot, com dèiem, l’Administració Judicial continua ignorant les
denúncies de les associacions i dels
familiars i es nega a obrir processos judicials després d’haver trobat
aquestes restes humanes. A més hi
ha propietaris d’alguns terrenys on
se situen les tombes que obstaculitzen les investigacions en negar-se a
autoritzar l’inici dels treballs d’exhumació en les seves propietats. A
la fossa de Moraleja de Matacabras
(Àvila) s’ha fet, després d’un llarg i
fatigós procés burocràtico-administratiu, l’ocupació d’una finca priva-

da a l’empara de l’article 14 de la
Llei de Memòria Històrica de 2017.
Amb la finalitat de documentació i de testimoni, des del Foro
por la Memoria s’han fet desenes
d’entrevistes dels familiars directes dels assassinats i represaliats
en format audiovisual. (Enllaç entrevista: https://youtu.be/DEyw1.
da3Vg). Igualment, com a colofó
al treball de recuperació, s’han fet
els corresponents homenatges a les
places majors dels pobles d’on eren
naturals els companys assassinats.
(Enllaç homenatge: https://youtu.
be/5htjDbjle-s).
A la primera part de la investigació dels fets vam anar a l’Arxiu General Militar d’Àvila, creat el 1994,
amb documents de l’antiga Quarta
Secció de l’Arxiu General Militar de
Madrid, que s’ha constituït com un
dels principals punts de partida per
a algunes investigacions, lluny del
col·leccionisme militar, del rancor
o de la fascinació pels fets passats
en els camps de batalla.
Els documents de la Milícia Nacional i de la División Azul van passar a l’Arxiu d’Àvila l’any 1995, i
s’hi van incorporar també els fons
de l’Hospital Militar de Saragossa
i de la Subsecretaria del Ministeri
de l’Exèrcit, per la qual cosa han
servit de font d’informació per a
moltes de les recerques sobre desapareguts i presoners que s’han dut
a terme a Àvila i a tot Espanya.
Simbologia feixista fora de la vista
La venjança és la reacció sense
atenir-se a normes, processos
o terminis. Si cerquem justícia és
perquè no volem venjança.
Anna Messuti (Advocadessa de la
querella argentina contra els crims
del franquisme)
Quaranta-dos anys després
de la mort del dictador Franco encara hi ha per tota la nostra geografia monuments, plaques, monòlits,
noms de carrers, places, etc., dedicats a enaltir el règim franquista
i els seus protagonistes, una cosa

totalment insòlita i inacceptable en
un règim democràtic i que vulnera
el que estableix la Llei de la Memòria Històrica.
Per tot Àvila continuen presidint
espais públics molts dels símbols,
fets i personatges franquistes que
van instaurar i sostenir la dictadura,
enderrocant per les armes el règim
republicà democràtic. Per a vergonya de tots els habitants d’Àvila i,
amb la passivitat de les administracions públiques, hi ha al mirador
del Puerto del Pico, un monument
que exalta la dictadura franquista.
A l’Estat espanyol hi ha un model d’impunitat que fa que siguem
l’única democràcia europea que
no ha jutjat els responsables dels
crims contra la humanitat comesos
durant la dictadura. Molts dels responsables d’aquests crims han mort
al llit i molts d’altres es passegen
impunement per les nostres ciutats.
S’ha presentat la denúncia corresponent a l’Ajuntament, en el terme
municipal del qual hi ha el monument, per tal d’abatre, aquest any,
aquest vestigi del franquisme.
És per això que, des del Foro por
la Memoria de Ávila, hem llançat
aquesta campanya per tal d’impulsar la mobilització ciutadana i exigir als ajuntaments i a d’altres administracions que compleixin la Llei
per tal d’aconseguir la desaparició
definitiva d’aquestes seqüeles franquistes i restablir així, en part, la
memòria històrica democràtica. A
més, proposem per als espais afectats els noms de persones o esdeveniments que serveixin d’exemple
a la nostra societat, plural i democràtica, per les seves accions positives, o restaurant els noms que tenien amb anterioritat. (Enllaç retirada simbologia del Puerto del Pico:
https://youtu.be/vey42-1x36c. Retirada de simbologia a San Miguel
de Serrezuela: https://youtu.be/
bN4EmZBR.yw).
La desmemòria
La por asseca la boca, mulla les
mans i mutila. La por de saber ens
condemna a la ignorància; la por
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de fer ens redueix a la impotència.
La dictadura militar, por d’escoltar, por de dir, ens va convertir
en sord-muts. Ara, la democràcia,
que té por de recordar, ens emmalalteix d’amnèsia; però no cal ser
gaire intel·ligent per saber que no
hi ha catifa que pugui amagar la
brossa de la memòria.
Eduardo Galeano
Dia rere dia, les restes franquistes als carrers, monuments i les
desenes de milers d’assassinats republicans enterrats a les vores dels
camins i camps de tot Espanya, ens
recorden que la bèstia continua
present, desperta o tal vegada un
pèl adormida. Hi és. I així veiem
com els hereus físics i polítics dels
botxins de 1936 continuen amb la
baioneta calada. Aquesta afirmació
pot semblar un pèl extrema; però
després de tants anys d’obrir fosses, posar noms i cognoms als desapareguts i, sobretot, després de
tants anys de tractar amb uns i altres, hem arribat a la conclusió que
el món avança massa lentament.
Massa lentament per al nostre gust.
I és per això que podem trobar que,
encara que han passat molts anys,
perviuen calius d’aquella mateixa intolerància i fanatisme que va
menar la nostra província d’Àvila a
conèixer el terror i la repressió.
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Exhumació a Bercial, Àvila.

REPRESSIÓ FRANQUISTA I RECUPERACIÓ DE
LA MEMÒRIA A LLEÓ
Beatriz García Prieto

Graduada en Història
Doctoranda en Història Contemporània per
la Universitat de Lleó

Triomf de la rebel·lió, resistència
en el front nord i repressió
Després de la rebel·lió del 18 de
juliol de 1936, a Lleó, els rebels,
liderats pel general Carlos Bosch i
Bosch, tenien la intenció de declarar l’estat de guerra el dia 19; tanmateix, l’arribada a la capital d’uns
5.000 miners asturians defensors de
la República va fer que se’n paralitzés el pla. Els asturians, que anaven
a defensar Madrid, havien estat enganyats pel coronel Aranda, el qual
els va prometre que a Lleó els armarien; tanmateix, el governador civil,
Emilio Francés, es negava fins i tot
a lliurar armes a les forces populars
de Lleó. Finalment, després d’hores
de pressions, els obrers i milicians
van rebre un nombre escàs d’armes i
en mal estat; a canvi, Francés exigia
que els miners abandonessin Lleó.
La marxa obligada dels asturians i
l’escassesa d’armes de les organitzacions obreres van fer que els insurgents es veiessin amb forces per
rebel·lar-se. La tarda del dia 20 es va
declarar l’estat de guerra i els rebels
es van fer amb el control de l’ajuntament, la Telefònica, les emissores
de ràdio i el Govern Civil, on van detenir les principals autoritats republicanes. Tot i que la resistència va
continuar a la Casa del Poble i a San
Marcos, a primeres hores de la nit els

rebels controlaven la ciutat.
Amb la caiguda de la capital, la
rebel·lió es va imposar amb facilitat
a la majoria de les comarques lleoneses. Això és el que va passar a La
Cabrera, el Páramo, la Ribera del
Órbigo o Tierra de Campos. La Maragatería va passar a mans insurgents
arran de la caiguda de la seva capital, Astorga, després d’uns breus enfrontaments entre la guarnició militar i les columnes de miners que tornaven a Astúries en saber que Aranda
s’hi havia rebel·lat. Els insurgents
van trigar a dominar El Bierzo i Laciana, ja que hi havia un proletariat
nombrós i combatiu. Van aconseguir
de controlar Ponferrada gràcies al
reforç de tropes d’altres localitats;
tanmateix, la major part de la comarca de El Bierzo, juntament amb
Laciana, va quedar a mans republicanes. En definitiva, llevat d’aquestes comarques i part de la muntanya
lleonesa, podem afirmar que pràcticament tota la província de Lleó va
quedar ocupada pels rebels. Aquesta
franja nord de territori lleonès juntament amb Astúries (excepte Oviedo), Santander, Biscaia i una part
de Guipúscoa, va configurar el front
nord amb els següents enclaus destacats a Lleó: Riaño-Lillo-Boñar-La
Vecilla-La Robla-La Magdalena-San
Emiliano-Puerto de Leitariegos.
En aquest front, els avançaments

dels rebels i els contraatacs dels republicans van ser constants i tenien
com a objectiu bàsic el control dels
ports de muntanya lleonesos que
permetien el pas cap a Astúries (Pajares, el Pontón, Tarna, San Isidro,
Ventana, Somiedo i Leitariegos). I
Santander (San Glorio). Els comandaments rebels pensaven que el domini d’aquestes vies de comunicació
podria suposar el control del nord
d’Espanya, bàsic alhora per aconseguir el triomf a la guerra; per aquest
motiu no van estalviar tropes ni recursos per aconseguir-lo. Franco mateix va anar a Lleó el mes de juny de
1937 per alliçonar els seus militars
per tal que ocupessin ràpidament la
zona nord. A partir d’aquell moment
els atacs dels rebels van ser continuats i, finalment, van aconseguir
d’imposar-se. Els pobles lleonesos
de Cármenes, Barrio de la Tercia,
Villanueva de la Tercia i Golpejar
van ser els últims a ser ocupats el
20 d’octubre de 1937 per les tropes
insurgents. Tot el Front Nord cauria
l’endemà.
Mentre continuava la guerra al
nord de la província, la repressió
sobre els “enemics del Moviment
Nacional” va afectar la resta de comarques ocupades. Aquesta repressió va ser exercida per l’exèrcit i
grups paramilitars com la Falange,
amb la col·laboració de part de la

61

a Lleó (AERLE)- hi apareixen 8.498
reclusos i que els expedients conservats de presoners de la presó central d’Astorga són 10.476. Pel que fa
a la repressió econòmica o laboral,
són rellevants els 1.285 expedients
oberts per la Comisión de Incautación de Bienes de León (Comissió de
Confiscació de Béns de Lleó) o els
920 mestres depurats a la província,
gairebé un 50 % del total de docents.
Missa al pati del camp de concentració de San Marcos Font: Javier Rodríguez González i Enric Berzal
de la Rosa (coords.), Cárceles y Campos de Concentración en Castilla y León, Fundación 27 de marzo,
León 2011. Foto cedida per Cástor González Ovies.

societat civil mitjançant denúncies i
delacions. S’hi van fer servir diversos mètodes de repressió: pel que
fa als afusellaments hi destaquen
punts negres com les muntanyes de
Valverde del Camino, Casasola, Villadangos, Montearenas, Fresno de
la Vega, el dipòsit de maquinària
de la sucrera de Lleó, el camp de
tir de Puente Castro, la muntanya
San Isidro o les parets dels cementiris de Lleó, Ponferrada o Astorga.
Per als empresonaments es van fer
servir indrets malsans, de tortura i
mort, com ara el camp de concentració de San Marcos, la presó provincial de Lleó, la Central d’Astorga
o les presons de partit de Valencia
de Don Juan, La Bañeza, Ponferrada, La Vecilla o Riaño. També hem
d’esmentar els destacaments penals
a les conques mineres, com ara els
de Fabero, Orallo, Villamanín o Matarrosa del Sil, on el treball esclau
era habitual.
Per altra banda, la repressió econòmica va afectar nombrosos lleonesos
mitjançant sancions i embargaments,
imposats per la Comisión de Incautación de Bienes (Comissió de Confiscació de Béns) i més tard pel Tribunal
de Responsabilitats Polítiques; però
també mitjançant la depuració laboral, que es va acarnissar en els treballadors polítics, per exemple, els
de la Diputació, Correus i Telègrafs,
la Cambra de Comerç, la Delegació
d’Hisenda o els de diversos ajuntaments de la província, sense oblidar
els mestres. Molts lleonesos, per tal
d’evitar aquestes mesures repressives, van decidir deixar la seva terra
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i marxar a l’exili, circumstància que
també hem de considerar com una
forma de repressió. Per últim, vull
esmentar moltes lleoneses que van
patir una doble repressió, “per roges
i per dones”, i van sofrir càstigs específics, com ara violacions, esquilades
o la ingesta obligada d’oli de ricí; a
més d’un fort control de conducta i
comportament.
És complicat de comptabilitzar el
nombre de víctimes d’aquesta repressió. Per una banda, l’exèrcit repressor no sempre va fer enregistrar
documentalment aquestes víctimes
i, en els casos que sí ho va fer, part
de la documentació o bé s’ha perdut
o és inaccessible. Per altra banda,
encara no s’ha dut a terme un estudi
global de les xifres de la repressió
a Lleó. I, per últim, es planteja un
problema conceptual: a qui considerem víctimes?, només els qui van patir directament la repressió, o també
els seus familiars? Penso que tots ells
haurien de ser considerats víctimes.
Tot i aquests “obstacles”, es poden donar xifres orientatives de la
repressió a Lleó, segurament inferior
a les reals. En primer lloc, al Portal
de Víctimes de la Guerra Civil i Represaliats del Franquisme (Ministeri
de Cultura) s’inclouen 24.000 fitxes
de represaliats de Lleó. D’aquestes
persones, segons l’informe presentat per l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Història (ARMH),
pel cap baix 5.800 persones haurien
estat víctimes mortals. Pel que fa als
empresonaments cal indicar que en
el cens de San Marcos – fet per l’Associació d’Estudis sobre la Repressió

L’estudi de la repressió franquista
a Lleó: estat de la qüestió
La repressió franquista a Lleó va
començar a tenir bibliografia a les
dècades dels 80 i 90, com a apartat
específic a les monografies d’història contemporània de la província,
entre les quals en destaquen dues
publicades per la Universitat de Lleó
i el Diario de León: La guerra civil
española en León (1986) i La historia de León [Vol IV], Época contemporánea (1999), amb participació de
diversos investigadors de la Universitat de Lleó, com ara Francisco Carantoña, Javier Rodríguez o Gustavo
Puente. Aquell mateix any, Javier
Rodríguez va coordinar un número
de la Revista de la Casa de León en
Madrid que duia per títol “La Guerra
Incivil, 60 años ya”, amb un capítol
dedicat a la repressió. En aquestes
primeres etapes, hi va haver altres
obres sobre la repressió franquista
en certs sectors, com ara el magisteri o la guerrilla; hi destaca l’obra
de Wenceslao Álvarez La represión
de postguerra en León, Depuración
de la Enseñanza, 1936-1943 (1986)
o els estudis de Secundino Serrano:
La guerrilla antifranquista en León,
1935-1951 (1986) i Crónica de los últimos guerrilleros leoneses (1989).
Ja l’any 2003 es va publicar la tesi
doctoral de Javier Rodríguez González León bajo la dictadura franquista (1936-1951), una obra d’obligada consulta per a l’estudi de la
repressió franquista a Lleó. Tot i que
per aprofundir en l’anàlisi d’aquest
procés per comarques, són interessants les monografies següents: La
Guerra Civil en el Valle del Porma y
en las cuencas de Cistierna y Sabero

(Francisco Fernández, 2004); Grajal de Campos, La década conflictiva: 1930-1939 (Vicente Martínez
Encinas, 2006); Laciana. República,
Guerra y Represión (Víctor del Reguero, 2011); La Bañeza 1936, la
voràgine de julio: golpe y represión
en la comarca bañezana (2010) i La
Bañeza 1936: Golpe y represión en
las comarcas bañezanas (2012), tots
dos de José Cabañas; La memoria
no se entierra. Valderas (1931-1934)
(Carlos de la Sierra, 2008); o, també sobre la repressió a Valderas i
Astorga, els articles de Miguel García Bañales recollits al diari Astorga
Redacción sota el títol “Buscando la
verdad histórica”. Tot i que no se
centra en una comarca concreta, cal
esmentar el llibre Represión franquista en el frente Norte (2008) coordinat per Jesús Castrillo, Joaquín
Rodero i Joan Moreno, ja que estudia
la repressió a la zona lleonesa del
Front Nord.
A més, hi ha d’altres estudis de la
repressió sobre determinades persones o col·lectius, com el magisteri,
a La represión de maestros en la
provincia de León durante la guerra
civil (Beatriz Mayo, 2014) o la guerrilla, com ara Maquis: Historia de la
guerrilla antifranquista (Secundino
Serrano, 2002), El monte o la muerte: la vida legendaria del guerrillero antifranquista Manuel Girón
(Santiago Macias, 2005) o diversos
capítols dels llibres War Zone (2012)
i Derribar a Franco (2013), sobre la
guerrilla a El Bierzo i el nord de Lleó.
Un altre grup estudiat és el dels
anarquistes lleonesos dins de l’obra
de Javier Rodríguez: La muerte de
la libertad. Represión franquista al
mundo libertario (2009).

La repressió sobre persones concretes s’estudia en el llibre d’Emilio
Silva Las fosas de Franco: crónica de
un desagravio (2005), on explica la
vida d’Emilio Silva Faba, primer desaparegut de la repressió franquista
exhumat i identificat genèticament,
i de les dotze persones que van aparèixer al seu costat a la fossa de Priaranza del Bierzo. Per altra banda,
Carlos J. Domínguez a Asesinaron la
democracia: autopsia a Miguel Castaño, alcalde y periodista represaliado (2012), es va centrar en l’alcalde
de Lleó, Miguel Castaño, i en altres
republicans represaliats, com ara el
president de la Diputació o el governador civil. L’últim d’aquests llibres
“biogràfics” que s’han publicat és
El médico que no quería morir. Vida
y muerte de Lodario Gavela Yáñez
(Alejandro Álvarez López, 2017) que
conta la trajectòria del metge de la
localitat lleonesa de Fornela, afusellat el 1947.
Dins d’aquesta bibliografia cal
destacar la Fundación 27 de Marzo
(actualment Fundación Fermín Carnero) que, mitjançant projectes finançats pel Ministeri de la Presidència entre 2007 i 2012, ha publicat
diversos llibres sobre la repressió a
Castella i Lleó, com ara Testimonios
de voces olvidadas (2007); El valor
de un juramento. Militares y Milicianos en defensa de la República
(2009); La muerte y represión en el
Magisterio en Castilla y León (2010);
Los campos de concentración en Castilla y León (2011); i De las urnas al
paredón (2012). El primer d’aquests
llibres va ser coordinat per Enrique
Berzal i la resta sota la seva direcció i la de Javier Rodríguez, el qual
a més es va encarregar dels capítols

Monument en homenatge a les víctimes lleoneses de la repressió franquista al cementiri de Lleó,
conegut com “capilla laica”

dedicats a la repressió a Lleó. La
Fundació ha fet diverses exposicions
sobre el contingut d’aquests llibres,
que s’han publicat a la seva web.
Últimament hi ha diverses investigacions que s’han centrat en la repressió franquista sobre les dones
i han obert una línia d’investigació
amb diversos treballs de fi de màster, com ara La represión franquista
sobre las mujeres leonesas (19361951) de Beatriz García, i a la projecció de tesis doctorals.
Activitats per a la Recuperació de
la Memòria Històrica a Lleó
A Lleó hi ha diverses associacions
que tenen com a objectiu rescatar de
l’oblit milers de lleonesos represaliats, entre les que destaquen l’ARMH
(la seu estatal de la qual es troba a
Ponferrada), AERLE, Foro por la Memoria i l’Asociación Pozo Grajero.
La primera d’aquestes associacions
se centra sobretot en l’exhumació
de fosses comunes (en aquesta província, segons Alejandro Rodríguez,
ha exhumat un total de 49 fosses i
ha recuperat 169 cossos). La resta
d’associacions han fet jornades, memorials, documentals, llibres, etc.,
com veurem a continuació.
Començaré amb els monuments
dedicats a les víctimes lleoneses
de la repressió, com els d’Aralla,
Villager de Laciana, La Robla, Rodiezmo (promogut per l’Associació
Pozo Grajero), Izagre, Cabreros del
Río, La Virgen del Camino, Benllera
(aquests tres últims fets per AERLE),
Pozo Grajero (promogut per l’associació d’igual nom) o les plaques a les
parets dels cementiris d’Astorga i de
Ponferrada. Pel que fa a això últim,
cal destacar el memorial construït
en el cementiri de Lleó capital, anomenat “Capilla laica”, promogut pel
Foro por la Memoria de León i AERLE.
A les dues parets d’aquesta capella
es van col·locar plaques de metacrilat amb els noms, els cognoms,
l’edat i les dates d’afusellament de
moltes persones assassinades a Lleó
capital que van ser llençades a la
fossa comuna del mateix cementiri.
Aquests monuments han estat
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construïts com a indrets de memòria; tanmateix, n’hi ha d’altres que
no han tingut prou reconeixement
com ara, per exemple, el camp de
concentració de San Marcos. Fins a
l’any 2007 no hi havia res en aquest
edifici que fes referència a la seva
negra història; tanmateix, aquell
mateix any, per iniciativa de Luís
Grau, director del Museu de Lleó, es
van col·locar a l’interior del Parador
Nacional, dos objectes simbòlics en
homenatge a les víctimes d’aquest
camp: una gran pedra de talc (en honor a la resistència dels republicans
lleonesos davant del franquisme)
i una làmina de ferro amb un text
de Quevedo (que també hi va estar
pres al segle XVII): “Vivo en conversación con los difuntos y escucho con
los ojos a los muertos”. Van passar
uns quants anys fins que, l’any 2011,
la Universitat de Lleó, les Joventuts
Musicals de Lleó i Javier Rodríguez
van organitzar un concert a l’Auditori San Marcos, per defensar el seu
paper com a indret de memòria i
per a homenatjar les víctimes dels
camps de concentració. La peça
principal del concert va ser “Quartet per a la Fi dels temps”, d’Olivier Messiaen, el qual el va estrenar
l’any 1941, durant el seu captiveri al
camp de concentració nazi de Stalag
VIII-A, a Görlitz (Polònia). Un altre
acte en record de les víctimes del
camp de San Marcos va tenir lloc el
mes de setembre de 2015, amb motiu del dia internacional de les “Víctimes de Desaparicions Forçades i
els Represaliats”, a la plaça situada
al davant de l’edifici. Aquest acte,
ideat per l’artista Luís Melón Arroyo,
en el qual van col·laborar l’ARMH i
desenes de lleonesos, va consistir
en l’escriptura amb guix, en el paviment de la plaça, de més de sis mil
noms de reclusos en aquest indret.
Tanmateix, l’homenatge no va durar
gaire temps ja que el guix va ser esborrat, gairebé immediatament, pel
servei de neteja municipal.
El reconeixement d’indrets de memòria és rellevant, però també ho és
la difusió i la formació d’aquesta memòria, per exemple, mitjançant jornades. Voldria destacar-ne un parell.
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En primer lloc, les organitzades, la
primavera de 2008, per l’Associació
Manuel Azaña i l’Ateneo Republicano
de León dedicades a l’estudi de la
repressió en el Front Nord, amb dos
cicles de conferències a Lleó i Burgos. El resultat d’aquestes jornades,
a més de suposar un abans i un després en la difusió de la memòria, va
ser el llibre ja esmentat Represión
franquista en el Frente Norte. Les
últimes jornades de memòria a Lleó
han tingut lloc l’any 2018; han estat organitzades pel MUSAC de Lleó
i impartides per Javier Rodríguez.
El mes de març, el tema central de
les activitats va ser l’ús de les fonts
orals per a l’estudi de la repressió
franquista, i fins i tot conferències
i un taller de memòria i s’hi van incloure, entre les activitats, la realització de dues “rutes de memòria”,
tant al camp de concentració de San
Marcos com a la Presó Provincial de
Lleó.
Amb uns objectius semblants la
Universitat de Lleó ha organitzat diversos Cursos d’Estiu, dirigits per
Javier Rodríguez, a Villablino l’any
2006 (La Guerra Civil setenta años
después) i Cistierna com a escenari.
Durant aquests últims anys s’ha estudiat la Guerra Civil, la postguerra, la
dècada dels 50, 60 i 70; o la Transició espanyola, amb una gran atenció
a l’estudi de la repressió franquista.
Una altra forma d’implicació de la
Universitat de Lleó en la recuperació
de la memòria històrica ha estat el
conveni de col·laboració amb l’ARMH, signat el mes de juny de 2017,
mitjançant el qual la Universitat va
cedir a l’ARMH les dependències del
Campus de Ponferrada on, des de fa
anys, hi ha el seu laboratori; i amb
aquesta finalitat es van crear beques
per a estudiants (d’Història, Antropologia, Biologia, Biblioteconomia,
etc.) que col·laboressin amb l’ARMH
en els treballs de localització i identificació de víctimes de la repressió. A
més, el conveni preveu la realització
de conferències, cursos d’extensió
universitària i d’estiu o seminaris relacionats amb aquest tipus de temes.
Sens dubte, per a la “formació en
memòria” és molt rellevant la lec-

tura; les associacions, conscients
d’aquesta circumstància, han publicat diversos llibres com ara La
Memoria del Grajero (Associació
Pozo Grajero, 2008), San Marcos, el
campo de concentración desconocido (AERLE, 2011) o les Unidades didácticas para la recuperación de la
memoria histórica, 2º Bachillerato.
Memoria e historia. Aquest llibre,
promogut i editat pel Foro por la Memoria de León l’any 2008, va ser fet
per Enrique Díez Gutiérrez i Javier
Rodríguez González amb la finalitat
que es fes servir en els plans d’estudis. Una altra iniciativa d’aquesta associació fou la creació el 2005
d’una revista intitulada “Resistencia. Memoria del colectivo de resistentes antifranquistas en León” on
es parava atenció a assumptes com
ara la repressió; en aquest revista hi
van col·laborar diverses associacions, sindicats i partits polítics.
Igual que passa amb els llibres,
els documentals també fan aquesta
tasca de difusió de la memòria; vegem-ne alguns ordenats cronològicament, amb indicació del director o
directora del documental, així com
les entitats col·laboradores i l’any
de l’estrena: Muerte en “el valle”
(Christina Hardt Redondo, 1996),
La guerrilla de la memoria (Javier
Corcuera, 2001), La escuela fusilada
(Iñaki Pinedo i Daniel Álvarez, 2006),
Los del Monte (Alfonso Domínguez,
RTVE, 2006), Los campos del silencio
(Eloina Terrón, Foro por la Memòria,
2007), Los nietos (Marie-Paule Jeunehomme, Territorios de la memoria, 2008), Nanas sin pan. Guímara:
la represión colectiva de un pueblo
(Eloina Terrón i Foro por la memoria
de León, 2008), Rompiendo el silencio (Jordi Gordón i AERLE, 2008), La
memoria del grajero: muertos por la
libertad (Javier L. Caballero i Asociación Pozo Grajero, 2010), Morir de
sueños (Clemente Bernad, producció
col·lectiva mitjançant crowd-funding, 2011), Historias medianas de
Laciana y Babia (Eloina Terrón, Asociación por la Recuperación de la
Memoria Histórica de Laciana, 2011)
i Horror y Belleza (Víctor López G,
2016).

QUAN EL CEL ES VA ENFOSQUIR
(SOBRE LA REPRESSIÓ A ZAMORA)
Cándido Ruiz González

Doctor en Història
Professor de l’IES Maestro Haedo

Eduardo Martín González

Llicenciat en Geografia i Història
Foro por la Memoria de Zamora

1. Introducció
El 19 de juliol de 1936, el tinent coronel Raimundo Hernández Comes va
obligar el seu superior en el comandament del regiment d’infanteria
Toledo, número 26, el coronel José
Íscar Moreno, a signar el ban que proclamava l’estat de guerra. La rebel·
lió va tenir a Zamora el suport de tota
l’oficialitat i de les forces de l’ordre,
llevat d’alguns carrabiners que van
pagar amb les seves vides el seu respecte a la legalitat. Ni els obrers del
ferrocarril Zamora-Ourense (als quals
fins i tot es va bombardejar des de
l’aire), ni les convocatòries de vaga,
ni les patrulles de veïns convocades
per ajuntaments i societats obreres no van poder frenar el cop. En
aquest procés els rebels van provocar
les primeres víctimes (a Sanabria, a
Benavente, Villalpando, Morales de
Toro...) i van executar els primers

passeigs (a Villalazán, Belver, Coreses...).
El 30 de juliol, anunciada la total
ocupació de la província, Hernández
Comes, en funcions de governador
civil, va rebre del general Cabanelles les directrius del pla d’extermini previst a les instruccions reservades de Mola; per seguir-les tenia la
col·laboració unànime de les dretes
de Zamora –Agraris, Acció Popular,
monàrquics, PRC, tradicionalistes i
Falange-, amb unes sinèrgies repressives accentuades d’ençà de 1934 i
amb una tradició de violència policial
i patronal que havia causat a la província la major part de les víctimes
dels conflictes del quinquenni anterior (a Cañizo, Saltos del Duero, Faramontanos, Aspariegos), malgrat la
manipulació de les dades en els discursos parlamentaris del líder agrari,
José María Cid).
Els rebels van utilitzar els mitjans

de comunicació –Correo de Zamora,
Heraldo de Zamora, Ràdio Zamora i
el nou diari falangista Imperio- per
justificar la repressió mitjançant falsedats i rumors, com ja havien fet el
1934. El seu marc discursiu –que les
esquerres preparaven una revolució
i que els seu plans per a exterminar
propietaris i “persones d’ordre” es
van frustrar gràcies a l’Alçamentva ser consagrat a la Historia de la
Cruzada Española d’Arraràs (vol. 4, t.
15, pp. 147-155) i reproduït per cronistes locals de Zamora (Hernández
Claumarchirant, Discursos zamoranos
y otras palabras, 1972), Villalpando
(Calvo Lozano, Historia de Villalpando y su tierra, 1980) o Benavente
(Cachón, Por estos adiles, 2010).
2. La repressió física
Les detencions van començar el
mateix 19 de juliol, i aviat es van
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omplir la presó provincial (més de
1.300 detinguts abans d’acabar
l’any), les presons de partit de Puebla de Sanabria (198 detinguts fins
al mes de desembre), Bermillo (49
abans de finals de juliol), Toro (443
fins al mes de febrer de 1939), Benavente, Alcañices i Villalpando (sense
xifres conegudes), com també nombrosos centres locals de detenció.
La repressió física es va articular
sobre la coexistència de dos procediments: les execucions judicials
i “l’aplicació del ban de guerra”
mitjançant sacas i passeigs. Així, la
detenció (20 i 26 de juliol), consell
de guerra (3 d’agost) i afusellament
(7 d’agost), amb gran publicitat,
de Manuel Antón i Antonio Pertejo,
dirigents de la Federació Provincial de Societats Obreres acusats de
convocar la vaga general contra el
cop, coincideixen amb l’execució
extrajudicial dels dirigents històrics
Ángel Salvadores i Valentín Ferrero,
el 4 d’agost. Igualment, després dels
consells de guerra massius contra
l’esquerra de Benavente (octubre)
i contra nombrosos obrers del ferrocarril (desembre) hi ha, simultàniament, els afusellaments (publicitats
a la premsa) dels condemnats a mort
i les sacas dels condemnats a penes
de reclusió. La justícia militar amb
prou feines va cobrir les aparences
de formalitat, ja que les execucions
per sentència no sembla que arribessin al centenar entre 1936 i 1940,

però molts detinguts governatius,
absolts, condemnats a penes de reclusió o pendents de procediments
en curs van ser trets de la presó i assassinats fins ben entrat l’any 1937.
Sí que es pot observar una solució
de continuïtat entre una repressió
selectiva, encaminada a eliminar
els dirigents i elements més actius
de les organitzacions del Front Popular, i una repressió de classe, més
indiscriminada, adreçada contra el
conjunt d’afiliats a aquestes organitzacions. La primera es va executar els mesos d’agost i setembre, i
inclou l’assassinat de dos diputats a
Corts (Quirino Salvadores, socialista,
i Antonio Moreno Jover d’Izquierda
Republicana) i cinc gestors de la Diputació, la meitat de la corporació
municipal de Zamora i la major part
de les juntes directives de les federacions de Societats Obreres i de
Treballadors de la Terra, PSOE, PCE,
CNT, Izquierda Republicana, etc., i
dels militants obrers que havien estat processats per vagues i conflictes socials d’ençà de 1931 (gairebé
tots els amnistiats el mes de febrer
de 1936 van ser afusellats l’estiu següent).
A partir de setembre es va aprofundir en una repressió més indiscriminada, iniciada en acabar les tasques
de la sega (necessàries per abastir
la rereguarda I dosificada en funció
de variables locals que, combinades
en grau divers, condicionaren la in-

Homenatge de les esquerres de Zamora als amnistiats el mes de febrer de 1936. A la imatge s’hi reconeix alguns dels participants, sobre els quals recauria alguna mena de repressió: Antonio Pertejo
(PCE), Julio Álvarez del Pozo i Jesús López Ferrero (UGT), entre d’altres, assassinats; Félix Valbuena
(Unió Republicana), depurat com a metge i amb els seus béns confiscats; Ángel Galarza (PSOE), mort a
l’exili (foto: Gutiérrez Somoza).
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tensitat de la purga a cada localitat,
tot i que altres factors (relacions de
parentiu o patronatge, necessitat de
mà d’obra...) van contribuir a modificar les xifres i percentatges en un o
altre sentit.
Els més afectats van ser els indrets
amb més implantació i poder reivindicatiu de les organitzacions obreres. Tot i que els conflictes precedents no havien afectat tant la propietat de la terra com l’organització
del treball remunerat (sous, jornada, torns de col·locació) i els arrendaments, van vincular molts petits i
mitjans propietaris amb la rebel·lió
i assenyalaren com a objectius els
membres de societats obreres i especialment els seus representants a
jurats i comissions mixtes.
Els resultats de les eleccions del 16
de febrer van ser un altre factor. En
una província dominada per la dreta,
el Front Popular només va guanyar a
44 municipis, inclosos dos caps de
comarca (Benavente i Villalpando) i
en un terç dels districtes de la capital (Olivares, San Lázaro...). L’especial incidència de la repressió en
unes quantes d’aquestes localitats
(marcades amb un asterisc en exposar els percentatges de víctimes)
evidencia la voluntat d’escarmentar
un electorat indisciplinat.
Una importància semblant va tenir
la transferència del poder local. La
majoria d’ajuntaments, en poder de
les dretes després de les eleccions
municipals de 1931 i 1933, havien
estat instruments de resistència a
les reformes republicanes. El govern
que va sortir de les eleccions de febrer va substituir molts d’aquests
ajuntaments per gestores de les organitzacions del Front Popular, les
mesures dels quals anaven orientades a pal·liar la desocupació (recàrrecs impositius, torns de col·locació)
van generar una oposició patronal
que va situar aquestes corporacions
en el punt de mira de la repressió:
pel cap baix 40 alcaldes o presidents
i un nombre encara més gran de regidors o gestores van ser assassinats
en els mesos posteriors al cop.
La major part de les víctimes eren
obrers vinculats a organitzacions de

classe –PSOE, UGT, PCE, CNT-, tot i
que també hi trobem molts petits propietaris i arrendataris, republicans
d’esquerra de classe mitjana urbana
i rural, empleats públics, professionals liberals i petits comerciants. Hi
figuren també els treballadors immigrats de Galícia, Andalusia, Extremadura, etc., empleats en obres públiques (ferrocarril, Saltos del Duero,
viaducte de l’Esla...) i persones que,
després d’haver emigrat a Amèrica, a
França o a altres regions, havien tornat i eren percebuts en els camps de
Zamora com una font de pertorbació
social i cultural.
La meitat dels assassinats documentats va tenir lloc en sacas de la
presó provincial (686 víctimes identificades) o de les presons de Toro
(106), Bermillo (34), Benavente (més
de 65), Puebla de Sanabria, Alcañices, etc. L’execució s’autoritzava
formalment mitjançant una ordre
de trasllat signada pel governador
Hernández Comes, previ informe
de les autoritats locals i tenint en
compte antecedents policials i judicials. Aquests informes resultarien
també decisius en les operacions de
“neteja” fetes per unitats de Falange, Acció Popular, Requetè, etc. i de
la Guàrdia Civil, autoritzades per a
practicar detencions i execucions sumàries sobre el terreny, entre agost i
desembre de 1936 en tota la província, la mecànica de les quals es documenta en informes sobre les fetes
a Villalpando o a El Piñero (divulgats
per Francisco Espinosa i Manuel González) i en l’estudi de Cándido Ruiz
(La espiga cortada y el trigo limpio,
2011), que identifica més de 180 víctimes d’incursions de les “camionetes” de Toro, Pozoantiguo i Zamora.
Les circumstàncies de la repressió,
la dispersió i l’expurgació de documents i la manca de recerques no
permeten la identificació de totes
les víctimes. La majoria van morir
fora de les seves localitats de residència i, de vegades, (a les zones
frontereres amb Lleó, Valladolid o
Salamanca), fora de la província.
Moltes d’aquestes víctimes no van
ser inscrites a cap registre civil, i, si
ho van ser, se’n va ometre la causa

de defunció (a Zamora), o es va atribuir a “intent de fugida de la força
pública encarregada de la conducció” (a Toro i Benavente), a “ferida
d’arma de foc” (a Bermillo), a “les
actuals circumstàncies” (a Alcañices) o a “topada amb la força pública”. Tanmateix, no es tracta d’assassinats “incontrolats”: el càstig de
les autoritats militars a alguns falangistes que es “van extralimitar” –per
exemple a Argujillo-, ens indica que
la resta va actuar amb total garantia
d’impunitat i sota un control prou
exhaustiu com per a emetre informes en els posteriors expedients de
declaració de mort o de confiscació

de béns.
El càlcul que apuntava l’any 1977
Salas Larrazábal (1.246 víctimes
mortals per a aquesta província) ha
estat superat per les investigacions
posteriors, i el Foro por la Memoria
compta actualment amb dades de
1.507 víctimes mortals, però només
disposa d’informació –no sempre exhaustiva- de 107 municipis (sobre
un total de 248), dels quals s’identifiquen víctimes en 159, per la qual
cosa, tot i que s’han investigat els
que concentren la major part de la
població, el 36 % de municipis que
resta incrementarà sensiblement les
xifres que presentem .

Taula 1. Repressió física a Zamora (xifres provisionals)
Partit
Judicial

Víctimes

% víctimes/
població

40.340

83

0,2 %

24

46.440

177

0,3 %

44

19

28.135

36

0.1 %

Fuentesaúco

23

18

21.346

96

0,4 %

Puebla de
Sanabria

37

15

31.398

117

0,3 %

Toro

25

25

29.690

273

0,7 %

Villalpando

29

19

27.221

205

0,7 %

Zamora

44

28

55.578

43

0,8 %

Localitats

Amb dades

Alcañices

43

22

Benavente

59

Bermillo de
Sayago

Població
(1930)

D’altres
províncies,
origen
desconegut,
transeünts...
Total
província de
Zamora

77

248

170

L’anàlisi de les xifres en
l’àmbit local detecta diversos graus
d’intensitat repressiva. Si el nombre de víctimes conegudes supera
el 0,5 % de la població provincial,
la ràtio augmenta a les zones amb
més població i desenvolupament
econòmic i urbà, i amb una més
gran implantació del moviment
obrer. Així, a la capital provincial
i a Benavente* fou assassinada més
de l’1 % de la població total, com
va passar també a Manganeses de
la Polvorosa*, Fuentedelapeña*, El

280.148

1.507

0,5 %

Piñero, Lubián, Aspariegos, Belver
de los Montes, Fresno de la Ribera, Morales de Toro, Peleagonzalo,
Sanzoles, Villalube, Villavendimio,
Castroverde de Campos, Valdescorriel, Villafáfila, Villarrín de Campos, Benegiles, Coreses, Monfarracinos, Montamarta, Moraleja del
Vinoy, Valcabado). El percentatge
s’eleva més del 2 % a Losacio de
Alba, Manzanal del Barco, Cañizo,
el Perdigón i és superior al 3 % a
Requejo*, Gallegos del Pan i Torres
del Carrizal*.
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3. Altres formes de repressió
Les exaccions econòmiques imposades pels rebels van des de la
confiscació encoberta mitjançant
les subscripcions patriòtiques fins
al pagament per declaracions favorables o multes. Però van ser
els expedients incoats per la Comisión de Incautación de Bienes
(Comissió de Confiscació de Béns),
que després van passar a la jurisdicció de Responsabilitats Polítiques, la forma més important de
repressió econòmica, que no solament va sancionar persones d’esquerres sinó també republicans
conservadors, amb la qual cosa es
castigava la desviació de persones
d’ordre. A l’objectiu declarat de
finançar l’esforç bèl·lic, cal sumar-hi la seva intenció punitiva,
el predomini de la qual es demostra en la distribució comarcal dels
expedients: de les 2.730 persones
encausades, 970 corresponen al
partit de Puebla de Sanabria, 506
al de Benavente, 303 al de Villapando, 163 al d’Alcañices, 143 al
de Bermillo de Sayago, 265 al de
Fuentesaúco, 119 al de Toro i 309
al de Zamora, però la recaptació
va ser molt més gran en les dues
últimes comarques ja que afectava grups de classe mitjana i alta,
mentre que en les del nord es va
encausar sobretot obrers i petits
camperols. La majoria dels expedients van acabar sobreseguts o
amb sentència absolutòria, per la
qual cosa no van acomplir el seu
objectiu econòmic, però sí el polític: els perllongats embargaments
cautelars de béns van accentuar el sotmetiment de famílies ja
afectades per altres menes de repressió, i la tramitació dels procediments va construir un entramat
de complicitats –informants, dipositaris de béns embargats- que va
ajudar a consolidar la dictadura.
Totes les administracions públiques van ser purgades, al començament amb destitucions sumàries dictades per les autoritats
militars (entre agost i desembre
de 1936) i, més tard, en proce-
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diments tramitats per comissions
depuradores. Es van destituir o
suspendre 48 empleats de la Diputació, 48 de l’ajuntament de
Zamora, 34 del de Benavente i 8
del de Toro, així com nombrosos
empleats de petits municipis (pel
cap baix van ser assassinats vuit
secretaris municipals). A l’administració de justícia, enfront del
col·laboracionisme de jutges i fiscals de carrera, la major varietat
ideològica de la justícia municipal
i la seva vulnerabilitat a dinàmiques de clientela van accentuar
l’impacte de la repressió: com
a mínim 29 jutges i 4 fiscals municipals van ser destituïts i uns
quants assassinats. El mateix va
passar amb el personal de correus
i telègrafs (38 destitucions en els
primers mesos) i amb altres col·
lectius (metges, veterinaris) la
depuració dels quals va consolidar
el conservadorisme dels seus perfils professionals.
A l’escola primària, un col·lectiu majoritàriament conservador
i acomodatici a Zamora, els docents d’ideologia republicana i sobretot els vinculats a la incipient
FETE van patir una dura repressió,
tant física –més de trenta mestres
assassinats- com professional,
amb 175 sancionats d’un total de
menys d’un miler de docents sotmesos a depuració. Les autoritats
rebels van deixar els òrgans depuradors d’aquesta província en
mans de la dreta catòlica (Acció
Catòlica, ACNP), que havia protagonitzat l’oposició a les reformes
educatives republicanes.
La reserva d’un 80 % de les “vacants” creades d’aquesta manera
per a excombatents, excaptius i
familiars dels caiguts, i l’exigència
de lleialtat als principis del Moviment per accedir a la resta d’ocupacions, van fomentar una enorme
maquinària de clientelisme que
seria el factor decisiu de cohesió
entre els vencedors, d’estabilitat
i suport durador al règim, especialment en una província d’escàs
dinamisme econòmic i gran pes relatiu de l’ocupació pública.

4. Memòria de la repressió
En estendre’s en tres nivells interrelacionats, el de la repressió
física (pallisses, assassinats, empresonaments); un nivell mitjà
(repressió econòmica, laboral i
cultural); i un tercer derivat dels
dos anteriors (en l’àmbit de les
subjectivitats i percepcions), la
repressió va afectar el conjunt de
la població marcada com a objectiu i va destruir famílies senceres.
Un indici de la devastació que va
significar per a Zamora és que els
suïcidis de dones superessin els
anys 1938 i 1948 els dels homes.
La forçada convivència de les víctimes i els seus familiars amb els repressors va generar una complexa
casuística de formes d’adaptació,
entre l’assimilació dels valors de la
dictadura i una resistència activa
protagonitzada ja als anys quaranta per alguns fills dels assassinats
l’any 1936. Moltes d’aquestes famílies van optar per l’emigració,
i és justament d’aquesta diàspora
d’on sorgiran les primeres reivindicacions de la memòria de les víctimes.
La solidesa de les xarxes de
clientelisme en aquesta província
va permetre a la classe política
franquista reciclar-se mitjançant
el partit d’Aliança Popular, fundat
aquí per jerarques de la dictadura.
La seva hegemonia ininterrompuda
en les administracions local i autonòmica ha consolidat una cultura
política basada en el patronatge
públic que assumeix la continuïtat
amb el “règim anterior”, rebutja
la memòria del període republicà i
s’oposa a l’eliminació dels vestigis
franquistes. Tot i que la ciutat de
Zamora va canviar el nom dels carrers durant els anys vuitanta, gairebé el 20 % dels ajuntaments de
la província conservava el 2017 els
carrers franquistes, emparats en la
seva obstinació per les administracions supramunicipals.
El moviment memorialista ha tingut a Zamora un desenvolupament
més tímid i tardà que en altres
províncies, tot i que ja a la tran-

Memorial dedicat l’any 2017 als veïns del barri
d’Olivares (Zamora) víctimes del feixisme.

sició s’havien plantejat iniciatives
per recuperar la memòria de les
víctimes, que amb prou feines van
tenir repercussió, en un panorama
desolador el paradigma del qual
és el llibre de 1989 de Sénder Barayón Muerte en Zamora (Postmetrópolis, 2017).
La recuperació de les restes dels
assassinats ha estat l’objectiu més
visible d’aquest moviment. Les fosses comunes dels cementiris de les
poblacions més importants havien
estat buidades (Zamora) o destru-

ïdes (Bermillo) o estaven pendents
de senyalitzar o delimitar (Toro,
Benavente, Pozoantiguo), però en
subsistien moltes d’altres a la província. La constitució l’any 2004
de l’ARMH de Zamora va generar
grans expectatives, però les exhumacions s’han limitat a Benegiles
(2004), Toro (2007), Faramontanos
(2008), Santa Marta de Tera (2009,
capdavantera en col·laboració del
poder judicial), i a intents fracassats (Maire de Castroponce, Palazuelo de las Cuevas i Alcañices).
Mentre la majoria de les fosses ha
anat quedant en l’oblit i el mapa
del Ministeri de Justícia només recull les exhumacions que s’han dut
a terme i les restes de combatents
franquistes traslladats al Valle de
los Caídos.
Altres iniciatives dutes a terme
aquests anys reivindiquen l’experiència republicana i les víctimes de
la Dictadura i denuncien els vestigis públics i institucionals del franquisme. Els seus impulsors han estat organitzacions d’esquerres (IU,
CGT, JJSS, Anticapitalistes), associacions culturals (Benito Pellitero
i Círculo Republicano Zamorano
[Cercle Republicà de Zamora]) i,
d’ençà de 2012, el Foro por la Memoria de Zamora, així com grups
de familiars, associacions de veïns

i alguns ajuntaments. S’han alçat
memorials a les víctimes a Moraleja del Vino, Villalpando, Sanzoles,
Benavente, Torres del Carrizal,
Olivares i els han dedicat carrers
(Lubián, El Pego, Zamora) i se’ls
han retut homenatges (Morales de
Toro, Villanueva del Campo). També s’han fet propostes per anul·lar
sancions a funcionaris públics i
distincions a personatges del franquisme (a Zamora, Benavente i
Toro). Moltes d’aquestes iniciatives s’han reflectit en publicacions,
com ara els butlletins del Círculo
Republicano (Cercle Republicà)
(2004-2008) i del Foro por la Memoria (d’ençà de 2015), la pàgina web
del Foro (http:foroporlamemoriazamora.blogspot.com) i d’altres
d’àmbit comarcal (la desapareguda Toro 36 o http://elnoroestezamorano.blogspot.com.es, els llibres del Círculo Republicano (Cercle
Republicà) (La democracia truncada
i Guerra Civil y represión: historia y
memoria, ambdós de 2010) i els articles d’àmbit provincial inclosos a les
obres col·lectives de la Fundación 27
de marzo: Testimonio de voces olvidadas (2007), Sangre y represión en
la escuela de Castilla y León (2010),
Cárceles y campos de concentración
en Castilla y León (2011), De las urnas al paredón (2012).
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a imatge habitual de Salamanca durant la Guerra Civil guarda
relació amb el Quarter General de
Franco i l’incident del Paranimf de la
Universitat en el qual Miguel de Unamuno va dir allò de “Vencereu però
no convencereu”, frase grapejada
fins a l’exageració. Però en realitat
el Quarter General fou una mena de
campament instal·lat a Salamanca
com podia haver-ho estat en qualsevol altre indret, sense que la seva
presència suposés una alteració de
la dinàmica repressiva que havia començat el 19 de juliol de 1936.
El dia 18 a la nit, arran dels rumors
d’aixecament militar, es van reunir
al Govern Civil el governador civil,
el comandant militar, l’alcalde, Casto Prieto, i el diputat socialista José
Andrés y Manso. El comandament militar va expressar la seva lleialtat a
l’ordre constituït. Tanmateix, aquella mateixa nit, Manso va organitzar
la resistència de primera hora. Va
repartir les poques armes que havia
aconseguit d’aplegar i va encarregar
als seus més estrets col·laboradors
la defensa de punts estratègics de
la ciutat i de la província. Diumenge 19, al migdia, un esquadró de
Cavalleria entrava a la Plaça Major
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i llegia el ban en què es declarava
l’estat de guerra. Aleshores hi va haver el que es coneix amb el nom de
“tiro de la plaça” (tret de la plaça).
Pel que sembla, un home va disparar contra els militars i va ferir un
caporal. La tropa va obrir foc contra
la massa i va matar dotze persones,
les primeres víctimes de la guerra a
Salamanca. Aquell mateix matí, els
militars van prendre el control de la
ciutat sense trobar-hi resistència .
Els dies 19 i 20 de juliol hi va haver les primeres detencions. Es van
detenir tots els dirigents socialistes,
de la Casa del Poble, del PCE i dels
partits republicans. Hom va declarar
una vaga general que va anar perdent força amb el pas dels dies i s’hi
va instal·lar un clima d’inestabilitat
laboral fins a mitjan mes d’agost.
El dissabte 25 es va constituir el
nou ajuntament, del qual formava
part Miguel de Unamuno. Paradoxalment, l’escriptor havia proclamat
la República des de la mateixa Casa
consistorial l’any 1931.
La caiguda de la capital provincial
va provocar el desànim a les altres
poblacions i el pànic a causa de la
imminent arribada dels militars i
les milícies armades de la dreta. Hi

va haver resistències ben notables
a Béjar i Ciudad Rodrigo, localitat
en la qual l’alcalde, Manuel Martin
Cascón, va intentar organitzar una
feble resistència, però el dia 20 al
matí la Guàrdia Civil hi va declarar
l’estat de guerra i en va detenir tots
els dirigents del Front Popular, que
després van ser afusellats.
A Béjar, amb una poderosa casa
del Poble, es va declarar immediatament la vaga general i grups d’obrers
armats es van situar en barricades.
El dia 21 hi va haver una topada amb
una columna falangista que venia
de Salamanca i el 22 una companyia d’Infanteria es va apoderar de
la ciutat sense resistència. La força
pública va detenir uns quatre-cents
homes, que van omplir de gom a gom
la presó provincial.
El 25 de juliol, els rebels controlaven completament la província de
Salamanca i van iniciar una repressió
brutal, exercida a tres nivells: l’eliminació física, l’empresonament i
la depuració professional. Desenes
de funcionaris van ser expulsats de
l’ajuntament de Salamanca i d’altres organismes de l’administració
pública. La repressió es va rabejar
sobretot en els mestres d’escola,

sobre els quals es va fer recaure
la “culpa” de formar els infants en
l’extremisme. Pel cap baix 223 mestres (sobre un total de 1178) van ser
represaliats; d’aquests represaliats
16 van ser morts.
Des d’un començament, per a la
liquidació física es van formar piquets irregulars, “milícies patriòtiques”, que sempre van actuar amb
el consentiment de l’autoritat militar. Hom no pot parlar en aquest cas
de “terror espontani” o de “grups
incontrolats” a causa d’enemistats
personals, animadversions i litigis
per la propietat de la terra. És ben
cert que, algunes vegades, aquestes
enemistats personals eren causades
per conflictes polítics o sindicals.
Però també cal tenir present que el
terror no va ser cec. El ressentiment
personal d’uns i la radicalització
política d’altres van ser canalitzats
amb saviesa cap a la destrucció de
les bases socials de la República, de
tot el que estava relacionat amb el
Front Popular i fins i tot amb la simple idea del republicanisme liberal i
laic.
Hom sap de centenars d’execucions
extrajudicials passeigs o simplement
assassinats en el camp, després que
un grup irregular d’homes, normalment amb camisa de Falange, van
detenir les víctimes. Aquesta mena
de crims es van dur a terme sobretot
durant l’estiu de 1936, quan se suposava que la caiguda de Madrid seria
imminent.
Una altra manera de liquidar físicament eren les “saques” de la presó. De manera semblant al passeig,
un grup de falangistes, de vegades
amb guàrdies civils, presentaven a la
presó l’ordre de lliurament dels presos indicats en una llista, signada pel
governador civil o el militar, oficialment per traslladar-los a una altra
presó. Els funcionaris de la presó els
lliuraven tot anotant a la seva fitxa
“Destinació: Tal presó”, o “llibertat”. Després els presos que s’havien
tret de la presó eren assassinats al
camp.
Tenim notícia de 135 execucions
il·legals per “saca” de la presó, tot
i que segurament en deuen ser més.

Amb més raó que en els passeigs, en
les “saques” no es pot parlar de “terror incontrolat”, ja que era la pròpia
autoritat militar la que organitzava
l’assassinat dels detinguts. Les dues
primeres víctimes d’aquests crims
van ser l’alcalde Casto Prieto i el diputat Pepe Manso, assassinats el 29
de juliol de 1936 a La Orbada, i les
últimes van tenir lloc el desembre
del mateix any.
La tercera manera d’eliminació
física van ser les sentències conseqüència dels consells de guerra,
per les quals es condemnava a mort
l’encausat mitjançant la ficció legal
d’aplicar-li el delicte de rebel·lió
militar. Amb aquest sistema van ser
afusellades a Salamanca 154 persones. L’any més sagnant va ser 1936,
amb 197 execucions entre consells
de guerra i “saques”. L’any 1937 n’hi
va haver 61; l’any 1938, 18; el 1939,
9 i el 1940 només una.
El segon mètode per al control de
la població fou la detenció en massa.
La presó provincial de Salamanca
va ser inaugurada l’any 1931 i tenia
capacitat per a uns 120 presos. El
1935 la població reclusa a la presó
provincial de Salamanca era de 104
persones, però entre juliol i desembre de 1936 va passar de cop a 1267
interns. Durant tota la guerra la població reclusa d’aquest centre no va
baixar dels mil presos, amb el consegüent problema d’amuntegament.
L’aglomeració era terrible. A les
cel·les del pavelló cel·lular, destinades a dos presos, n’hi havia dotze a
cadascuna. A les dues galeries, amb
50 llits a cadascuna, hi havia una tan
gran quantitat de presos que es van
treure els llits i els presos van haver de dormir de costat de manera
que els peus d’un tocaven els caps
dels altres. Fins i tot els tallers es
van habilitar com a dormitoris. Els
presos es van amuntegar també a la
secció de dones les quals alhora van
ser amuntegades a l’habitatge de
la zeladora fins al mes de gener de
1937, data en la qual van tornar a la
seva secció.
En total van morir a la presó entre
1936 i 1937 67 presos, molts d’ells
per bronquitis, tuberculosi o tifus,

però probablement hi hagué més
víctimes, ja que algunes vegades els
presos malalts eren portats a l’hospital provincial.
En el conjunt de les víctimes assassinades o amb condemnes per
damunt dels vint anys podem distingir-hi quatre grups. Primer hi havia
els que havien mostrat alguna actitud d’oposició a l’aixecament entre
els dies 18 i 21. Aquest grup va ser liquidat gairebé del tot durant l’estiu.
Només en el cas que s’hagués participat, però no com a organitzador,
en les accions la pena de mort podia
convertir-se en pena de presó. Això
va suposar el 40 % de les víctimes.
En segon lloc hi havia els alcaldes
i regidors del Front Popular, i també
els directius de les Cases del Poble
i del Sindicat de Treballadors de la
Terra, que havien estat especialment actius en les vindicacions sobre el repartiment de terres o en la
millora de les condicions de treball.
Força vegades el primer grup estava
inclòs en aquest segon, però si s’havien abstingut d’anar contra el cop,
aleshores les condemnes no arribaven a la pena de mort. Aquest grup
va constituir el 35 % de les víctimes.
El tercer grup era el dels simpatitzants del Front Popular que havien
ajudat en les eleccions a distribuir
propaganda, cedir els seus locals per
a mítings o senzillament havien ajudat en les meses electorals com a
interventors. Representaria el 20 %
del total.
El quart grup era molt heterogeni, perquè trobar-se dins d’aquest
grup no depenia sempre de motius
polítics. Es tractava de tots els qui,
sense tenir una relació directa amb
el Front Popular ni amb els fets dels
primers dies, tanmateix era convenient empresonar-los o aniquilar-los
per tal de tenir els seus béns o per
liquidar antigues enemistats, fins i
tot familiars. En aquest cas parlem
d’un 5 %.
Quant als orígens professionals de
les víctimes, el grup més nombrós
era el dels jornalers (40 % dels morts
i 30 % dels processats) seguit pel dels
obrers (33 % dels difunts i prop del
20 % dels processats). Els funciona-
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Inauguració de la segona ampliació del memorial
de les víctimes del franquisme al cementiri de
Salamanca, octubre de 2011.

ris juntament amb les persones que
exercien professions liberals representaven una mica més del 10 % i els
empresaris i els comerciantes suposaven un percentatge semblant. Un
apartat especial era representat,
com ja hem dit, pels mestres nacionals.
Pel que fa a la distribució territorial, les zones més afectades per la
repressió van ser les principals poblacions de la província (Salamanca,
Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda)
i les comarques de cereals i de devesa on s’havia intentat de posar en
marxa la reforma agrària. És a dir,
són especialment castigades les zones on a més s’havien desenvolupat
les societats obreres vinculades a la
Federació de Treballadors de la Terra
(UGT).
La memòria històrica de la repressió franquista a Salamanca fou
mantinguda durant força anys per
un grapat de persones, sense relació
entre elles, mogudes per la lleialtat
a la seva família.
Luís Calvo Rengela, treballador fabril de Salamanca, fill de
Juan Calvo Moronta, socialista de
Salamanca afusellat per consell de
guerra el 4 d’octubre de 1937, es va
dedicar en solitari durant molt de
temps a reunir dades sobre els detinguts, “passejats” i altres víctimes
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de la repressió per tota la província
de Salamanca. El resultat d’aquesta
tasca fou la seva obra Semillas de libertad (2007), on es recullen infinitat de dades sobre centenars de persones. Aquesta obra, que no va ser
publicada per al mercat, és d’accés
lliure a Internet.
Un altre investigador incansable
és Ángel Iglesias Ovejero, catedràtic
de la universitat d’Orleans (França),
natural de Robleda, fill d’una família durament represaliada, que s’ha
dedicat d’ençà dels anys 80, amb
l’ajuda de la seva dona Françoise
Giraud, a arreplegar dades sobre la
repressió franquista a la comarca de
El Rebollar i comarques veïnes. La
seva magna i modèlica investigació,
amb dades fefaents sobre més de
900 víctimes (per assassinat, presó,
depuració, sanció econòmica, desemparament, etc.) ha estat publicada amb el títol de La represión franquista en el sudoeste de Salamanca
(1936-1948), pel Centro de Estudios
Mirobrigeneses l’any 2016.
L’activitat memorialística més
important a la província ha anat a
càrrec de l’associació Salamanca
por la Memoria y la Justicia (ASMJ),
fundada l’any 2003 per un grup de
familiars de víctimes, investigadors
i persones interessades. Al principi
l’associació es va limitar a fer xerrades als instituts i a recopilar la informació que aportaven els socis. El
desembre de 2006 es va fer el primer
homenatge a les víctimes a Villavieja de Yeltes, i d’aleshores ençà es
fan un parell d’homenatges a l’any
(Monleras, Pedraza, Robleda, Peñacaballera, Ciudad Rodrigo, Béjar...),
a més de xerrades, conferències i
actes culturals per recaptar fons. Els
homenatges més recents han estat
els de Nava de Francia i La Alberca,
el mes d’agost de 2017.
De vegades l’ASMJ ha fet homenatges a víctimes concretes, com ara el
que es va fer al pastor anglicà i maçó
Atilano Coco; al president de la Diputació, Antolín Núñez Bravo, o a l’alcalde de Ciudad Rodrigo, Manuel Martín
Cascón. Cal destacar l’homenatge fet
el 2012 a Casto Prieto Carrasco, últim
alcalde republicà de la ciutat de Sa-

lamanca, i a tres regidors republicans
afusellats. L’ajuntament va batejar
una plaça amb el nom de “Alcalde
Casto Prieto Carrasco” i va col·locar
un monòlit amb els noms d’aquestes
persones. També cada any es fa, el 31
de desembre, un homenatge a Unamuno en el recinte del cementiri de
Salamanca.
Hom ha col·locat, amb diversos
homenatges, làpides i monòlits,
normalment en els cementiris. Alguns d’aquests monòlits i làpides
es troben a Ciudad Rodrigo, Béjar i
Robleda. El monument memorialista
més important de la província se situa al cementiri de Salamanca, sobre l’antiga fossa comuna destinada
a captaires i transeünts i en la qual
foren enterrats els afusellats per
sentència de consell de guerra. Oblidada durant molt de temps, l’any
2006 l’ASMJ va dignificar i delimitar
l’indret. L’any 2007 l’Associació va
col·locar unes làpides amb els noms
de 258 víctimes mortals, gairebé totes elles afusellades per consell de
guerra. L’any 2011 es va ampliar el
memorial amb un monòlit i noves làpides que recullen els noms de 848
víctimes més, la majoria de les quals
havia estat executada extrajudicialment. I el 2017 s’ha fet un nou
memorial a l’exterior del cementiri,
en l’indret on es feien els afusellaments. Tot això es va finançar amb
subvencions del Ministeri de la Presidència i aportacions de particulars,
així com amb la col·laboració de
l’ajuntament de Salamanca.
L’ASMJ ha fet una important tasca de difusió de la identitat de les
víctimes de la repressió franquista.
L’any 2009 es va posar en marxa una
pàgina web on s’incloïa una base de
dades amb les fitxes de diversos milers de víctimes, tant per sentència
de consell de guerra com a causa
d’execucions extrajudicials i presos
de la presó provincial de Salamanca. La base de dades, que permet la
cerca selectiva per indrets o camps
personals, es va recollir amb la documentació facilitada per la Direcció
General d’Institucions Penitenciàries, la informació reunida pels socis
de l’ASMJ, els sumaris dels expedi-

entes dels Consells de Guerra, que
es conserven a l’Arxiu Militar Intermedi de El Ferrol, i els registres civils de la totalitat dels municipis de
la província.
Una altra tasca notable ha estat
l’elaboració del mapa de fosses comunes de la província, que recull la
localització d’un centenar d‘enterraments clandestins, a partir de la
informació escrita i oral disponible.
Tanmateix, tot i que les exhumacions han suposat molts esforços, els
resultats fins ara han estat més aviat
minsos.
Ja en els anys 70 es van dur a terme
exhumacions per part de familiars de
les víctimes, quan se’n coneixia l’indret de l’enterrament. Per exemple,
a La Pinilla (1977), a El Pedroso de
la Armuña i Villoruela (1978). L’ASMJ
va viure dins seu un ampli debat sobre la conveniència de dur a terme
les exhumacions. Mentre un sector
opinava que aquesta tasca havia de
ser duta a terme per l’Estat, d’altres
eren de l’opinió que, atesa la paràlisi de la justícia en aquest tema, el
millor era que se n’encarreguessin
les famílies i associacions. De manera que l’any 2007 es va fer l’exhumació d’una fossa a Pelabravo, amb
set víctimes, però la van dur a terme
membres de l’ASMJ, no l’Associació
com a entitat. L’any 2010 l’ARMH
d’Emilio Silva va exhumar una fossa
a Castillejo de Martín Viejo, on es
localitzaren les restes de tres o quatre persones. L’ASMJ es va limitar a
donar suport a aquesta actuació. El
2012 l’ASMJ va impulsar l’exhumació
d’una fossa a Pedrotoro, pedania de
Ciudad Rodrigo, però l’actitud hostil dels propietaris de la finca, manifestada dies després d’iniciats els
treballs, va impedir de continuar el
treball i localitzar la fossa, que, per
altra banda, com acostuma a passar,
no es trobava en el lloc indicat al començament. Hem de denunciar que
en tots aquests processos la col·laboració dels jutjats i de l’Audiència
Provincial ha estat nul·la, malgrat
que s’havien notificat les troballes
de restes humanes quan s’havien localitzat. La Guàrdia Civil s’ha limitat
a prendre’n nota, sense actuar en

un sentit o altre. Per altra banda,
entre els alcaldes de la província hi
ha hagut comportaments diversos
respecte a la memòria històrica, al
marge de l’adscripció partidista de
cadascun d’ells, però cal dir que, en
general, han cooperat en aquesta
tasca.
L’Associació Memorial de La
Orbada, formada per antics socis
de l’ASMJ, va promoure el 2013 una
campanya de cerca d’enterraments
clandestins a la muntanya de La Orbada, a uns 20 Km de Salamanca, a
l’antiga carretera Salamanca-Valladolid, on es diu que hi ha enterrades nombroses víctimes tretes de la
presó de Salamanca i dels pobles de
l’Armuña (d’on ja es van rescatar
restes en anys anteriors). Es va localitzar una fossa amb les restes d’una
desena de persones, però ni aquell
estiu ni el de 2014 es van trobar més
enterraments, malgrat que se’n va
fer una cerca sistemàtica.
Diversos membres de Memorial de
La Orbada, juntament amb persones
d’Esquerra Unida, a títol individual,
van organitzar una reeixida estratègia jurídica, dirigida per l’advocat
Gorka Esparza, per exigir per via judicial la retirada dels símbols franquistes a la província de Salamanca.
L’any 2014 es van interposar demandes contra desenes d’ajuntaments
de localitats on hi havia carrers i
places dedicats a personalitats franquistes i es va aconseguir que en els
mesos posteriors, de grat o per ordre
judicial, desapareguessin aquests
noms. Fins i tot es va aconseguir,
l’any 2016, que la pedania d’Águeda
del Caudillo retirés la referència al
dictador. Però la victòria més sonada

fou la retirada del medalló de Franco
de la Plaça Major de Salamanca, tot
i l’acarnissada resistència de l’ajuntament de la ciutat. El 28 de maig de
2017 es va dur a terme un concorregut acte ciutadà i republicà a la Plaça Major per tal d’exigir l’execució
immediata de la sentència judicial
que ordenava retirar el medalló, la
qual cosa es va aconseguir uns dies
després, el 9 de juny.
Una altra associació de Salamanca,
el Foro por la Memoria, va fer dues
aportacions interessants: els documentals El tiro de la Plaza (2010) i
Salamanca 1936: residencia oficial
de Franco (2011). El primer se centra en la repressió franquista i es
basa en entrevistes a familiars de
víctimes i a investigadors; se’n pot
disposar a Youtube. El segon és una
anàlisi política del que va suposar la
instal·lació del Quarter General de
Franco a Salamanca. Per altra banda, l’Asociación Cultural Cateja Teatro va presentar el 22 de novembre
de 2017 el seu documental dramatitzat Los baraños del alba, un curtmetratge que narra, basant-se en fets
reals, el que va passar a La Alberca
el mes d’agost de 1936.
La producció bibliogràfica més important sobre el tema és:
Ricardo Robledo (ed.). Esta salvaje pesadilla: Salamanca en la Guerra
Civil española. Barcelona. Crítica,
2007.
Enrique Berzal de la Rosa (ed.).
Testimonio de voces olvidadas. León:
Fundación 27 de Marzo, 2997.
Enrique Berzal de la Rosa (ed.).
Cárceles y campos de concentración
en Castilla y León. León: Fundación
27 de Marzo, 2011.

Acte republicà en demanda de la retirada del medalló de Franco de la Plaça Major de Salamanca,
maig de 2017.
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LA REPRESSIÓ FRANQUISTA AL SUD-OEST DE LA PROVÍNCIA DE
SALAMANCA DURANT LA GUERRA CIVIL I LA POSTGUERRA
Ángel Iglesias Ovejero
Catedràtic emèrit
Universitat d’Orleans (França)

L

a política de la desmemòria republicana, promoguda durant la
Transició i aplicada pels governs monàrquics fins gairebé el final del segle
XX, ens ha abocat al desconeixement
de la repressió franquista i a la manca de reconeixement de les seves
víctimes a la Comunitat de Castella
i Lleó. En el seu vessant més cruent
(1936-1939) ha estat un secret tan
ben guardat que en la història acadèmica, ja ben entrat el segle XXI,
es donava gairebé com a inexistent.
La província de Salamanca no era
una excepció quan alguns professors
de la universitat i altres estudiosos
van trencar el tabú. Aleshores començaven a ser més accessibles els
arxius militars i es podia comptar
amb l’aportació de les associacions
interessades en la recuperació de
la memòria històrica. Tanmateix,
fins l’any 2007, en la “geografia del
terror”, quedaven nombrosos buits
des de la frontera de Portugal fins
a la Sierra de Francia (localitats de
l’antic i de l’actual partit judicial de
Ciudad Rodrigo), que no serien del
tot coberts en treballs posteriors, a
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causa de les dificultats d’accés i les
anàlisis de la informació oral.
És per això que vam emprendre
el “deure de memòria” sobre La represión franquista en el sudoeste
de Salamanca (1936-1948), publicat
l’any 2016. El seu objectiu era treure
de la ignorància i l’oblit la repressió
duta a terme contra persones sense
renom en aquest territori d’unes vuitanta localitats, amb una població
que abans que s’iniciés l’emigració
massiva voltava a l’entorn de 60.000
o 70.000 habitants. Per fer-ho, a més
de la bibliografia específica, s’utilitzaren i contrastaren les fonts orals i
escrites inèdites: els testimonis familiars i locals d’uns 300 informants,
enregistrats entre 1973 i 2015; els
documents de la jurisdicció militar
de la 7ena Regió Militar (arxiu de El
Ferrol), els expedients de les comissions encarregades de la repressió
política governativa (Arxiu Històrico-Provincial de Salamanca), els
registres civils i d’altres documents
dels arxius municipals).
En un principi, els presumptes delictes retinguts pels repressors con-

tra els republicans de la comarca de
Ciudad Rodrigo tenien a veure amb
els intents d’oposició al Moviment.
Però en el seu afany general d’erradicació del republicanisme remuntaven a fets relacionats amb la situació social a l’arribada al poder del
Front Popular, que, com passava en
altres territoris abans de la guerra
civil, era realment crítica. L’economia es basava en l’explotació agrícola i ramadera, que generava un
alt percentatge de jornalers. Les
tasques del camp només generaven
ocupació en determinades èpoques
de l’any, de manera que els qui no
tenien altres ingressos que el treball
de les seves mans, en aquest racó de
territori de Salamanca, on a més hi
havia hagut el retorn d’emigrants a
conseqüència de la crisi mundial i
un creixement demogràfic considerable, es veien abocats a un carreró sense sortida. Fins als anys trenta l’emigració a Amèrica i a països
d’Europa era una via d’escapament,
però aleshores, no solament s’havia
tancat aquesta via, sinó que els pagesos van tornar al seu lloc d’origen,

amb famílies a càrrec seu.
El retorn dels emigrants fou
decisiu en la presa de consciència
social dels obrers del camp enfront
de la inèrcia administrativa. Amb el
pes que els atorgava l’agrupació sindical, no només van exigir feina, millora dels “salaris de fam” i aplicació
de la normativa laboral, sinó que van
acollir amb entusiasme les reformes
republicanes, sobretot la més urgent, que era la reforma agrària. La
província de Salamanca havia estat
inclosa a la llei de bases de 1932,
perquè una gran part de la superfície
estava adevesada. La majoria de les
28 famílies propietàries de 2500 ha o
més de superfície expropiable tenia
finques en el SO de Salamanca. Pertanyien a l’antic o renovat estament
nobiliari i a l’oligarquia, refractaris
a l’aplicació de l’esmentada reforma, que preveia l’expropiació d’una
trentena de latifundis, la qual cosa
era lluny de satisfer la demanda dels
7000 aspirants a colons censats el
mes de març de 1936. El assentaments eren insuficients i els tràmits
lents, de manera que en una vintena
de localitats els colons varen ocupar
les finques expropiades o les deveses
bovines comunals perquè “la fam no
tenia espera”, en paraules d’un regidor de Ciudad Rodrigo. Les entrades en aquestes finques van ser pacífiques, els ocupants se’n retiraven,
obeint les autoritats i la Guàrdia Civil, però en l’escriptura repressiva
rebrien la qualificació d’”assalts”.
A Ciudad Rodrigo, els partidaris de
la dreta es van oposar a les autoritats del Front Popular amb qualsevol pretext i les joventuts d’Acció
Popular i de Falange s’enfrontaven a
les Joventuts Socialistes Unificades i
activistes d’esquerres. El dia 12 de
maig de 1936 els falangistes locals
van llançar uns fulls volanders on
proclamaven que “Espanya es trobava en estat de guerra”, la qual cosa
va desembocar en manifestacions al
carrer. Un falangista va disparar contra un empleat municipal i el va matar. Els jornalers van declarar la vaga
per a l’endemà. I l’enterrament de
l’”escombriaire comunista”, mas-

Saló de plens de l’ajuntament de Ciudad Rodrigo el mes d’agost de 2016. Acte d’homenatge al Consistori de 1936. A l’exterior del saló es va col·locar una cartel·la memorial

siu i amb assistència del governador
civil i les autoritats municipals, es
convertiria en una evidència propagandística de la “revolució marxista”, l’imminent esclat de la qual
s’anunciava als esmentats fulls volanders. En la ja propera repressió
de la jurisdicció militar la presumpta
assistència a aquest enterrament fou
l’autèntic criteri per definir la “perillositat” dels republicans que queien
a les seves mans.
La repressió a la província de Salamanca es va iniciar amb la publicació del ban de guerra a la Plaça
Major de la capital (19/07/36), acte
que va acabar amb un tiroteig on
van resultar mortes onze persones.
La resistència a l’Alçament a Ciudad
Rodrigo i la seva comarca es va allargar un parell de dies fins a l’arribada
de l’exèrcit, Guàrdia Civil i Milícies
armades el dia 20 de juliol. Les companyies de la Guàrdia Civil i de Carrabiners que s’havien concentrat en
aquell indret havien adoptat una actitud d’espera oportunista, i havien
deixat que les autoritats municipals i
els líders polítics o sindicals, reunits
a l’ajuntament, adoptessin algunes
mesures per al manteniment de l’ordre republicà. Però el capità de la
Guàrdia Civil no va accedir a repartir les armes que tenia en el seu poder, i la Policia Municipal només va
poder lliurar mitja dotzena escassa
de pistoles. Segons les declaracions
d’alguns processats i els seus denunciants en la causa promoguda contra
l’alcalde i el secretari de Fuenteguinaldo l’any 1938, les consignes dels
dirigents republicans de Ciudad Ro-

drigo consistien a tallar l’accés als
pobles de les forces rebels, proclamar la vaga per al dia 20 de juliol,
recollir les armes i els aparells de
ràdio dels partidaris de les dretes,
arrestar aquestes persones, muntar
serveis de vigilància i reclutar tots
els homes possibles amb vistes a enviar-los a Ciudad Rodrigo (C.84/38).
Ja en el procediment sumaríssim
contra els integrants de la gestora
de Ciudad Rodrigo del Front Popular
i els directius polítics que els donaven suport, aquests van ser acusats
precisament d’haver intentat de defensar la legalitat republicana mitjançant aquestes mesures. L’eficàcia
d’aquests recursos seria nul·la, però
els dotze sumariats, detinguts el mateix dia 20, van ser executats, deu
en aplicació de la pena capital imposada en el consell de guerra, i els
altres dos en una “saca” de la presó.
El desplegament militar no es va
topar amb cap mena de dificultat a
les localitats del districte, tot i que
en una vintena de poblacions hi hagué intents d’oposició, d’acord amb
les consignes esmentades. Aviat serien les més castigades del partit judicial (Alberca, Bodón, Casillas de Flores, Ciudad Rodrigo, Fuenteguinaldo, Mogarraz, Peñaparda, Retortillo,
Robledo, Saelices). Eren poblacions
que, radialment respecte a Ciudad
Rodrigo, se situaven en el trajecte
de les carreteres de Salamanca; de
la duana i la frontera de Portugal
o pobles del voltant; de Cáceres,
passant per la Serra de Gata; d’altres comunicacions amb indrets de
la Sierra de Francia; i de la comar-
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ca de l’Abadengo. Es va trigar una
mica més d’una setmana a usurpar
el poder municipal, mitjançant la
publicació de l’estat de guerra i la
militarització dels càrrecs. Els canvis de gestores, que per encàrrec
del govern civil de Salamanca (prèviament militaritzat) feien oficials o
suboficials de l’Exèrcit i els Instituts
Armats o bé delegats específics, van
durar unes tres setmanes.
Els objectius estratègics consistien en el control de la frontera i la
serra; però amb això ni de bon tros
es va donar per acabada “la campanya bèl·lica”, tal com l’entenien els
comandaments rebels, ja que si a la
ciutat i al camp de Ciudad Rodrigo
no hi va haver guerra civil (només el
“bàndol nacional” disposava d’armes), aquells els van tractar des de
bon començament com terra de conquesta i a continuació com territori
ocupat. Després d’haver usurpat el
poder, l’estratègia bèl·lica per conservar-lo consistia, primer, en l’eliminació dels presumptes oponents o
neutralitzar-los mitjançant l’empresonament i la intimidació; després
amb la neteja política, que aplicaren sistemàticament durant la guerra i la postguerra.
En termes generals, la cronologia
de les modalitats repressives a la
zona de Ciudad Rodrigo es correspon
amb la que acostuma a esmentar-se
per a tota l’Espanya “nacional”.
L’aplicació dels bans militars i de la
violència extrajudicial es pot comprovar en l’estiu i la tardor de 1936.
Durant els mesos de juliol i començaments d’agost de l’any esmentat
prevalen els escorcolls, les multes (anomenades “donatius” per a
l’Exèrcit i les Milícies armades) i les
detencions per ordre militar constatades en la documentació de la
presó de Ciudad Rodrigo, o per presumpta ordre militar o de caps feixistes, que era oral i, per tant, sense
possible comprovació. S’inicien els
primers sumaríssims, però només hi
ha constància d’alguna execució extrajudicial. Les “sacas” domiciliàries o execucions extrajudicials d’individus, parelles o grups es duen a
terme sobretot entre el 10 d’agost i
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el 10 de setembre. Les víctimes són
executades bé en els seus llocs de
residència bé fora de la seva residència, els seus cadàvers apareixen
a la vora de les carreteres o camins
i són enterrats en forats comuns de
cementiris municipals o del camp.
S’executen diverses penes de mort
o de presó dictades en els consells
de guerra. Les “sacas” de la presó
del partit judicial, sobretot quan són
col·lectives; se’n documenten des
de setembre a desembre (un total de
vuit). S’executen sota l’autoritat del
comandant militar de Ciudad Rodrigo, Marcelino Ibero Barceló, capità
de Carrabiners, que ordena la posada en llibertat dels empresonats, els
quals són afusellats a l’entorn de la
ciutat i els cadàvers dels quals són
enterrats en el cementiri o, si són
nombrosos, en fosses del camp.
Els vuit jutjats militars de Salamanca i els dos de Ciudad Rodrigo
van instruir sumaris durant tota la
guerra i en menor mesura després,
en alternança amb el càstig de la
via governativa, que es va traduir en
depuracions, sancions econòmiques i
confiscació de béns per responsabilitat civil o política. La justícia militar
es converteix en el principal instrument repressiu en simbiosi amb la
política penitenciària, en particular
adreçada contra les localitats on hi
havia indicis d’un fort arrelament
sindical. Tot i que la legislació es va
elaborar i es va aplicar d’ençà de
1936, al SO de Salamanca, a partir
de 1937, s’intensifiquen els procediments sumaríssims i les penes de
presó.
En acabar la guerra, com passava
en tota la rereguarda franquista, en
aquesta zona ja hi havia les bases de
la Dictadura, perquè s’hi havien aplicat amb antelació els principis repressius i fins i tot estava molt avançat l’objectiu que la població se sotmetés i adaptés al Nou Règim. Però
qualsevol rastre de republicanisme o
d’oposició al règim era severament
reprimit. El que crida més l’atenció
és la persecució de la guerrilla extremenya, que tenia enllaços en els
pobles de Salamanca de El Rebollar
(1945-1948). Els maquis no van ser

més ben tractats que els emboscats
de 1936, però els més perjudicats,
a més d’algun carboner, van ser els
contrabandistes que practicaven un
comerç il·legal de subsistència en
els “anys de la fam”; alguns d’ells
van ser morts o hi van resultar ferits.
Des de bon començament els comandaments militars de la 7ena Regió i de Salamanca van controlar el
repartiment i compliment dels papers per a una eficaç repressió, tant
per la via jurídica com per l’extrajudicial. Els oficials militars i els seus
subordinats de les Forces Armades es
van reservar les tasques d’organitzar
les operacions considerades “militars”: la detenció dels presumptes
oponents a l’Alçament, la persecució dels emboscats presumptament
armats, el processament i empresonament dels denunciats, el judici
contra les víctimes en els consells
de guerra, i també l’execució de les
sentències. Luís Goded Llopis, comandant d’estat major i diplomat
d’infanteria, nomenat Inspector en
Cap de Fronteres per la JDN Junta de
Defensa Nacional a les ordres del general Mola, va ser el coordinador inicial de l’Alçament i de les operacions
sagnants de 1936 en aquesta zona,
on va nomenar els primers caps de
Milícies Feixistes. En la Inspecció de
la Frontera el va succeir Juan Sáez
Chorot, el qual, com a capità de la
2a. companyia de la Guàrdia Civil,
va proclamar l’estat de guerra a Ciudad Rodrigo i va promoure la creació de les milícies esmentades. A les
acaballes de 1936 va assumir el comandament d’aquesta Companyia el
capità Antonio Cejudo Belmonte, antirepublicà i infatigable perseguidor,
tot i que també va estar implicat en
alguna de les “sacas” de la presó.
Tanmateix, aquestes van ser fetes
sota les ordres de Marcelino Ibero
Barceló, capità de la companyia de
Carrabiners, comandant de la ciutat
fins 1938. Va dirigir els relleus forçats de les altres corporacions municipals, va presidir alguna de les primeres sessions de plens on es va consumar aquest fet; va participar en la
captura de republicans a Robleda el
13 d’agost; abans i després va orde-

sotmetiment social
fou el governador
civil, funció per a la
qual, en un començament, també van
ser nomenats militars. Tenien a càrrec seu el tràmit del
canvi de gestores
l’any 1936, que es
va perllongar en els
cessaments i nomenaments posteriors,
així com l’ordre públic i el biaix que va
prendre l’extensa
gamma d’atribucions inherents a la
funció. Sota la seva
tutela es va iniciar
la depuració de funcionaris, tasca en la
qual va prendre el
relleu el 1937 el coronel Jesús Ferrer
Gimeno, com per a
tot el que es referia
a detencions i sanJosé Mateos Mateos i Josefa Mateos Ovejero en l’homenatge de 2017 a
les víctimes republicanes. En el monòlit hi ha identificats 20 veïns i 3
cions per responforasters.
sabilitat civil, que
nar les entrades i sortides de presó, li pertanyien com a president que
inclosos els subrepticis lliuraments era de la Comissió de Confiscació de
als executors de les “sacas”, ja fos- Béns per a l’Estat.
sin milicians feixistes, carrabiners o
En conseqüència hi ha una responguàrdies civils; i com a “capità ins- sabilitat compartida en l’elecció i
tructor” va cobrir legalment totes el càstig de les víctimes escollides,
les operacions de la fase cruenta. l’eliminació i intimidació de les
En les tasques macabres van inter- quals es va anar centrant sistemàtivenir-hi els agents de la policia, tot i cament contra grups socials durant
que el protagonisme principal el van la guerra, amb l’afegitó dels expediassumir els caps comarcals de les ents per responsabilitats polítiques
Milícies i de Falange, l’alferes Er- d’ençà de 1939 i l’aplicació de la
nesto Bravo Rivero i Agustín Calzada Llei contra la maçoneria i el comuHernández, respectivament.
nisme el 1940, que per aquests inLa violència legalitzada també drets va tenir menys resultats comla va assumir la jurisdicció militar, provats. Els primers assenyalats van
però la seva eficàcia depenia de la ser els qui tenien representació poimplicació de tot l’entramat social, lítica, exercien càrrecs municipals o
autoritats civils i religioses, corpo- assumien responsabilitats sindicals
racions i un ampli ventall de denun- i fins i tot els qui no eren més que
ciants que, en el seu conjunt, cons- afiliats a partits del Front Popular
tituïen “la comunitat del càstig” o a la Societat Obrera, uns i altres
immersos en el Nou Estat militarit- majoritàriament jornalers, i els funzat i policial que es va organitzar cionaris, els quals, per complir les
en qüestió de dies o setmanes i va lleis, van ser considerats afectes a
durar tota la Dictadura. Sens dubte la República i transmissors dels seus
una de les figures claus en aquest ideals. En el segon cercle dels per-

seguits a curt termini hi havia els
familiars d’aquestes persones, però
si no entraven en l’objectiu d’erradicació del republicanisme, podien
formar part del d’impunitat dels victimaris, per la qual cosa també eren
eliminats o neutralitzats amb la presó, la privació d’ocupació i la ruïna
econòmica. Així s’arribava a l’extermini parcial d’algunes famílies i es
deixava en el desemparament els
supervivents, efecte previsible de
la repressió directa, verificat en una
dotzena de localitats.
Els números parlen per ells sols.
De les 972 víctimes identificades
fins a l’any 2017 en 67 poblacions de
la comarca de Ciudad Rodrigo, 512
exercien càrrecs, pertanyien a agrupacions polítiques o a aquestes categories professionals (alguns individus responen a més d’un criteri):
— alcaldes: 7 morts, 13 presos, 2 depurats, 13 sancionats;
— regidors: 25 morts, 34 presos, 5
depurats, 8 sancionats;
— dirigents i afiliats polítics: 19
morts, 33 presos, 4 depurats, 6
sancionats:
— dirigents i afiliats sindicals: 24
morts, 151 presos, 1 exiliat, 16
sancionats.
— secretaris i altres empleats municipals: 4 morts, 17 presos, 11 depurats, 4 sancionats;
— mestres: 2 morts, 9 presos, 39 depurats, 1 sancionat:
— jornalers, sobretot antics emigrants: 83 morts, 160 presos, 13
sancionats.
En queda al marge una àmplia categoria de víctimes que, com moltes
dones (només se n’han identificat
unes dotzenes, 9 d’elles assassinades
i 35 processades), han estat ignorades o silenciades i, per tant, encara
més que altres represaliats, no tenen ni el reconeixement ni la reparació que es mereixen. I aquesta injustícia es fa més palesa per contrast
amb l’exhibició d’impunitat que representen els monuments, símbols i
noms franquistes, encara visibles en
una quinzena de localitats d’aquest
territori.
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ELS “PAPERS DE SALAMANCA” COM A BOTÍ DE GUERRA I EL
CENTRE DOCUMENTAL DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
Pelai Pagès i Blanch

Professor d’Història Contemporània
a la Universitat de Barcelona

Luis Castro Berrojo
Investigador

1. Les confiscacions franquistes
després de la Guerra Civil i les
seves finalitats.
Hi ha hagut pocs temes que hagin
estat tan polèmics en aquestes últimes dècades com la revindicació que
des de Catalunya s’ha dut a terme per
tal de retornar als seus amos legítims
els anomenats “Papers de Salamanca”. Què són, exactament, aquests
papers i per què hi ha hagut tanta polèmica, de vegades des de posicions
irracionals? D’entrada, recordem que
es tracta d’una extensa documentació procedent de l’espoli perpetrat
per l’exèrcit franquista durant i després de la Guerra Civil en els territoris
que havien quedat sota el control de
la República. Hi havia un motiu ben
clar per dur a terme aquesta acció: es
tractava de disposar de proves i antecedents polítics per tal de castigar els
qui havien tingut responsabilitats a la
“zona roja” o havien simpatitzat amb
la II República. Així doncs, la confiscació tenia exclusivament finalitats
policials al servei de la dictadura
franquista i del seu aparell de control
social i repressiu.
Fem un cop d’ull als fets més detallament. Quan, el mes d’abril de
1938, les tropes franquistes havien
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ocupat Lleida i avançaven pels territoris catalans, el ministeri de l’Interior del govern de Burgos va crear
la Delegació de l’Estat per a la Recuperació de Documents (DERD) mitjançant un decret del 26 d’abril, en
el preàmbul del qual fixava com a
objectius:
La recuperació de documents susceptibles de subministrar informació sobre les activitats dels enemics de l’Estat s’ha estat fent fragmentàriament.
El caràcter especial d’aquest enfrontament, les intervencions estrangeres
que hi ha hagut, el desenvolupament
de la criminalitat en el camp enemic
i les actuacions més o menys secretes d’alguns partits i sectes, han fet
pensar en la necessitat d’unificar i intensificar, tant a la rereguarda com a
les zones que es vagin ocupant, la recollida, custòdia i classificació de tots
aquells documents aptes per a obtenir
antecedents sobre les actuacions dels
enemics de l’Estat, tant a l’interior
com a l’exterior, i subministrar dades
útils a tota la resta d’organismes encarregats de la seva defensa.

Així es creava un organisme “la missió del qual era recuperar, classificar i
custodiar tots els documents que actualment hi hagi a la zona alliberada,

procedents d’arxius, oficines, despatxos d’entitats, persones hostils i
desafectes al Moviment Nacional i els
que apareguin a l’altra zona, a mesura que es vagi alliberant i que siguin
susceptibles de subministrar a l’Estat
informació referent a l’actuació dels
seus enemics”. Es va situar al capdavant de la DERD Marcelino Ulibarri
Eguilaz, carlista que s’havia entès la
mar de bé amb Franco, quan aquest
es trobava a l’Acadèmia Militar de
Saragossa i que ja havia dirigit la Delegació d’Afers Especials i el Servei
de Recuperació de Documents, antecedents de la DERD. Aquests organismes, així com un altre d’anterior
-l’Oficina d’Informació i Propaganda
Anticomunista- ja actuaven des del
mes d’abril de 1937 amb la mateixa finalitat confiscatòria i policial en d’altres zones ja ocupades pels rebels.
La DERD va continuar fent servir com
a seu el col·legi de San Ambrosio de
Salamanca, un antic orfenat del segle
XVIII, ja que en aquest indret havien
estat, al costat del Quarter general
de Franco, del qual depenien, els serveis de confiscació anteriors.
Per tant, és evident el caràcter auxiliar de la repressió d’aquesta confiscació documental, que actuava
preferentment a les seus de les orga-

nitzacions del Front Popular i en els
domicilis particulars dels seus adeptes (tot i que se’ls anomenava genèricament “rojos”· o “comunistes”, s’hi
incloïa no només membres del PCE,
del PSUC o del POUM sinó també del
PSOE, d’organitzacions republicanes
i nacionalistes, anarquistes, etc.). Es
perseguia alhora les “sectes”, amb
la qual cosa s’apuntava sobretot a
la maçoneria, però també grups naturistes, rotaris, esotèrics, amics
dels Drets Humans, etc. Pel que fa
a la resta, la requisició no afectava
només la documentació pròpiament
dita (actes, registre d’afiliats, premsa partidista) sinó també llibres, banderes, fotografies, cartells i fins i tot
objectes i correspondència personals.
Quan es va acabar l’ocupació de
Catalunya, el mes de febrer de 1939,
feia deu mesos que actuava la DERD,
sota la direcció personal d’Ulibarri, apropiant-se, literalment a sac,
de la documentació. Les oficines i
el magatzem de la Delegació es van
instal·lar en un ampli local de la Via
Laietana de Barcelona, i també en altres edificis requisats amb la mateixa
finalitat, i es van iniciar immediatament els escorcolls a les seus de totes
les institucions i organismes, així com
en els domicilis dels seus titulars: les
conselleries de la Generalitat i els
seus departaments, membres del Govern, alts càrrecs de l’administració
catalana, parlamentaris, partits polítics, editorials, diaris, llibreries, entitats culturals de tota mena, ajuntaments, lògies maçòniques i molts
habitatges particulars. En total es
van dur a terme uns dos mil escorcolls. (Evidentment, les confiscacions
de la DERD no van ser les úniques; per
exemple, el general Álvarez Arenas,
cap de les forces d’ocupació, es va
allotjar al Palau Robert, antiga seu
del Departament de Cultura, i l’Auditoria de Guerra –que immediatament
va iniciar una llarga sèrie de consells
de guerra- va ocupar la seu del Tribunal de Cassació al Palau de Justícia).
Segons Josep Cruanyes –en el seu
estudi sobre Els papers de Salamanca- , com a resultat d’aquestes activitats, entre els dies 21 de juny i
5 de juliol de 1939 es van traslladar

140.762 quilos de documentació des
de Barcelona a Salamanca en dotze
vagons de mercaderies i de la resta
de Catalunya també en van sortir
quantitats importants. També es van
destruir, pel cap baix, unes altres 72
tones de documentació, sense comptar amb la destrucció de llibres d’editorials i biblioteques, que després va
dur a terme la Direcció de Premsa i
Propaganda en una quantitat encara
més gran. (Aquest organisme també
va dur a terme una expurgació de
gran envergadura, ja que Barcelona
era aleshores el centre editorial més
gran d’Espanya i molts editors o eren
d’esquerres o eren simpatitzants de
la República.
Es van destruir molts altres fons,
llibres i impresos com a conseqüència
de les pròpies operacions bèl·liques o
perquè els seus propietaris els feien
desaparèixer per evitar que servissin
de prova de càrrec per a la repressió
que s’acostava. D’altres van ser portats a l’exili o transformats en pasta
per a paper, material molt escàs en
aquells anys. Sort que l’equip d’Agustí Duran i Sanpere, cap de la Secció
d’Arxius de la Conselleria de Cultura
de la Generalitat, va recórrer incansablement el Principat per recollir
tota mena d’arxius que estaven en
perill i els va traslladar a indrets segurs a Barcelona i els seus voltants. La
seva heroica tasca fou molt eficaç, ja
que va aconseguir que els arxius més
importants (per exemple, el de la Corona d’Aragó o el de Poblet) es mantinguessin íntegres, i que d’altres,
com el de Francesc Macià, quedessin
ocults a la confiscació franquista. Per
dur a terme aquesta tasca “es va haver de lluitar contra els extremistes
que no tenien cap mena de respecte
envers els documents antics, encara
menys si eren de caràcter religiós o
burgès, i que exigien pasta de paper
per a les impremtes dels seus diaris”
(E. Zamora i Escala, “El salvament
dels arxius catalans durant la Guerra
Civil espanyola (1936-1939”, revista
Lligall, núm 16, 2000).
Després, la documentació confiscada pels franquistes va ser processada
i classificada a Salamanca per tal de
facilitar la sistemàtica repressió po-

lítica, social, econòmica i ideològica
la qual, com se sap, va durar fins a la
mort del dictador. L’arxiu documental es va continuar ampliant i durant
la postguerra la DERD es va anomenar
Delegació Nacional de Serveis Documentals i va dependre de la Presidència del Govern. Cap al 1950 disposava d’un fitxer amb el que s’anomenava “antecedents político-socials”
de més de tres milions de persones,
sense comptar les 190.000 fitxes de
suposats maçons. Tot això continuava al servei de les forces policials i
dels tribunals especials (consells de
guerra, maçoneria i comunisme, Tribunal d’Ordre Públic), i es trobava
a disposició de determinats historiadors franquistes que, fins fa poc, van
publicar la seva peculiar visió de la
“Croada”.
2. Un llarg i tortuós procés de
restitució
Els canvis van començar amb la
transició després de la mort de Franco. L’any 1977 la documentació de
Salamanca es va posar sota el control
del tot just estrenat Ministeri de Cultura i el mes de maig de 1979 l’arxiu
de San Ambrosio va passar a anomenar-se Arxiu Històric Nacional –la seu
principal del qual és a Madrid-, però
amb l’afegitó de “Secció Guerra Civil”. Era evident que hi havia hagut
un canvi significatiu en els objectius
de la documentació que hi havia a Salamanca i que a partir d’aleshores podria ser consultada amb tota llibertat
pels historiadors. Fou aleshores quan
començaren des de Catalunya les primeres reclamacions sobre la documentació expropiada. Josep Benet,
advocat, historiador i senador electe
el mes de juny de 1977, fou el primer
que va plantejar la necessitat del retorn dels documents que havien sortit de Catalunya després de la guerra.
Així ho explicava molts anys després
ell mateix:
...com a senador, em vaig interessar
per la documentació catalana que hi
havia al magatzem-arxiu de Salamanca, mentre que Antoni de Senillosa,
com a diputat, també feia gestions
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Sortida nocturna de l’Arxiu de la Guerra Civil, amb vigilància policial, dels documents de la
Generalitat

en el mateix sentit, amb l’aprovació
explícita de Fraga Iribarne. Tots dos
van parlar amb els ministres de Cultura d’aquest període, Ricardo de la
Cierva i Soledad Becerril, els quals
van manifestar que fóra just que tota
aquesta documentació fos retornada
a l’acabada de recuperar Generalitat.
I que així es faria.
(article publicat a El País, el 23 de
desembre de 2004)

Però Benet va morir el 2008 sense
veure culminats els seus desigs. De
moment, es va haver d’esperar fins
al mes de març de 1995 per tal que
el govern de Felipe González es comprometés a retornar la documentació
a Catalunya; cosa que, tanmateix, no
es va dur a terme a causa de l’onada
de protestes i mobilitzacions que la
dreta política i mediàtica va promoure a Salamanca i a d’altres indrets de
Castella i Lleó. L’any 1996 el govern
del PP –amb Esperanza Aguirre com a
titular de cultura- va donar carpetada a la qüestió i es va haver d’esperar
novament fins al 2005, quan va tornar el PSOE al govern amb Rodríguez
Zapatero, per tal que es reiniciés el
procés. Mentrestant, la societat civil
catalana ha anat promovent importants mobilitzacions ciutadanes i el
mes de gener de 2002 es va crear la
Comissió de la Dignitat a Barcelona,
tot això amb l’objectiu bàsic d’aconseguir la devolució dels “papers de
Salamanca”.
Finalment, el Congrés dels Diputats
va aprovar el mes de maig de 2004
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una proposició no de Llei “per la qual
s’insta el Govern a iniciar un procés
de diàleg amb el govern de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat
d’assolir un acord que permeti resoldre el contenciós plantejat en relació amb la documentació confiscada
que actualment es troba recollida a
l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola”.
El mes de desembre d’aquell mateix any, una comissió d’experts va
elaborar un extens informe que acabava dient: “... aquesta comissió
considera justes i legítimes les raons
que avalen la devolució dels fons documentals de la Generalitat de Catalunya actualment identificats amb
aquest nom a l’Arxiu de la Guerra Civil”. Aconsellava alhora que s’assegurés legalment la restitució de documents a tercers (persones o entitats)
quan se n’hagués comprovat la titularitat i que a l’Arxiu de la Guerra Civil quedessin còpies dels documents
transferits. Aquest informe va ser
bàsic per dos motius: per una banda,
perquè va orientar les actuacions polítiques posteriors, inclosa la creació
del que serà el Centre Documental de
la Memòria Històrica i, per altra banda, perquè reflectia un sòlid consens
del món acadèmic, ja que la comissió estava formada per 17 prestigiosos experts de diverses especialitats
i tendències (J. Álvarez Junco, Josep
Cruanyes, J. P. Fusi, E. García Zarza,
A. González Quintana, E. Malefakis,
F. Mayor Zaragoza, Borja de Riquer,
Julio Valdeón, etc. Bé és cert que al-

guns d’ells, tot i estar d’acord amb
el sentit general del dictamen, posteriorment van criticar la manera com
se’n va gestionar el trasllat).
Finalment el 17 de novembre de
2005 es va aprovar una llei mitjançant la qual s’establia “la restitució
dels documents i efectes confiscats a
Catalunya per la Delegació de l’Estat
per a la Recuperació de Documents”.
El text de la llei establia, a més, que
l’Arxiu de Salamanca havia de quedar-se amb una còpia de tots els documents que es retornessin. A més,
es preveia la creació d’una comissió
mixta Govern-Generalitat per tal de
concretar i supervisar els procediments de la devolució i que “... en el
termini d’un any d’ençà de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei; igualment es
disposa la creació d’un Centre Documental de la Memòria Històrica amb
seu a Salamanca, on s’integraran els
fons de l’actual Arxiu General de la
Guerra Civil Espanyola”.
A partir d’aleshores van començar
a arribar des de Salamanca diverses
remeses de documents a l’Arxiu Nacional de Catalunya, situat a Sant
Cugat del Vallès (Barcelona), en el
marc d’un procés on han abundat les
topades, les mobilitzacions en contra i les polèmiques, així com també
recursos d’inconstitucionalitat contra la mateixa llei de transferència.
La primera tramesa va tenir lloc
el mes de gener de 2006 i després
n’hi ha hagut altres el 2008, 2010,
2011 i 2014. En total es calcula que
han tornat unes 1674 caixes de documents, 938 llibres. 10 cartells, 3
mapes i 4 banderes pertanyents a
organismes públics o a persones i
entitats privades. Per la seva banda, la Generalitat i l’Arxiu Nacional
de Catalunya han fet campanyes en
els seus butlletins oficials, en notes
de premsa i a la seva web per informar sobre els documents transferits
i afavorir la devolució d’aquesta
documentació a partits, entitats
i persones privades o als seus descendents. Tot això ha donat com a
resultat diversos actes de devolució
el 20 de febrer de 2012, el 19 de
febrer i 3 de desembre de 2015 i el
4 de juliol de 2016.

3. La situació actual
Però el tema es troba lluny d’haver acabat, no només perquè encara
no s’han retornat tots els documents
expropiats en el seu dia, sinó perquè, malgrat que l’any 2008 l’Audiència Nacional i el 2013 el Tribunal
Constitucional van desestimar els
recursos presentats contra la llei
de 2005 i contra la transferència de
documents, encara s’insisteix a fer
que tornin a Salamanca documents
que ja són a Catalunya. (El Constitucional va trigar vuit anys a emetre
sentència). Qui subscriu aquest escrit (P. Pagès) va enviar un informe
pericial, el mes de maig de 2013,
a petició de la CNT de Catalunya a
propòsit d’un recurs pendent de dictamen pel Jutjat Contenciós Administratiu n. 2 de Barcelona, que pretenia la devolució a Salamanca de
documents de la CNT que ja eren a
mans dels seus legítims propietaris.
L’oposició al trasllat de la documentació a Catalunya –pel que sembla, s’han fet transferències a d’altres comunitats autònomes, sense
que hi hagi hagut tantes raons- ha
fet servir arguments que freguen
l’absurditat: s’ha arribat a dir que
aquest trasllat era una espoliació (
i així va retolar durant uns quants
anys l’alcalde de Salamanca, Julián
Lanzarote, el carrer on hi ha l’Arxiu
de la Guerra Civil); que significava
la ruptura de la “unitat de l’arxiu”,
la qual cosa era tant com trencar la
unitat d’Espanya o un primer pas cap
a la independència de Catalunya, o
que seria el mateix que un saqueig
del Museu del Prado (segons Juan V.
Herrera, president de la Junta de
Castella i Lleó). I sense cap mena
de rigor informatiu, s’ha manipulat
l’opinió pública mitjançant recollida de signatures, manifestacions,
pancartes penjades, etc. Fins i tot
s’ha creat una associació ad hoc
anomenada “Salvem l’arxiu”, amb
gran suport de la caverna mediàtica
regional, l’única missió de la qual ha
estat molestar i entorpir un procés
que, des de bon començament, va
ple de problemes.
Així s’ha mantingut
artificial-

Acte de restitució de documents als seus titulars (Foto Generalitat de Catalunya)

ment i absurdament la polèmica a
l’entorn d’una qüestió que s’hauria
d’haver resolt totalment fa molts
anys i que hauria d’haver estat assumida pels uns i els altres, ja que,
segons la nostra opinió, la solució és
ben clara, independentment de la
perspectiva que es consideri:
• Des del punt de vista arxivístic,
per l’informe d’experts esmentat
i per d’altres pronunciaments,
com el de l’Associació d’Arxivers de Castella i Lleó (ACAL) de
juny de 2004. En aquell moment
es criticava la campanya iniciada pels partits polítics en contra
del possible trasllat de lligalls a
Catalunya, en què veien “electoralisme” i una dinàmica creadora
d’”un enfrontament irresponsable entre comunitats autònomes”, alhora que demanaven una
solució consensuada del conflicte
i una més gran atenció al propi
patrimoni documental de Salamanca i de Castella i Lleó, que
consideraven abandonat.
En aquest punt sembla aberrant
apel·lar a la “unitat de l’arxiu”
de Salamanca per oposar-se a la
restitució de documents als seus
titulars. Aquest concepte arxivístic fa referència al fet que la documentació generada per una entitat (institució, empresa o persona) es mantingui íntegrament
sota la custòdia de la mateixa
entitat que la va generar. Per
tant, retornar la documentació
confiscada als seus titulars originals és tant com intentar restituir
la unitat d’uns arxius que va ser
trencada per la confiscació, més

que més si es tracta d’institucions legítimes i representatives
que adopten avui dia una vocació
de continuïtat respecte a les que
existien durant la II República.
Per contra, no es pot parlar de la
unitat de l’arxiu de la Guerra Civil, ja que no la tenia en absolut –
més enllà de ser un simple contenidor físic de la documentació- i
no la tenia perquè només va rebre
parts dels arxius originals, com
hem vist, i perquè era el resultat
de la simple juxtaposició de fons
de procedència heterogènia. La
seva única unitat era la seva funció policíaca i repressiva, no cap
altra. (Des d’aquest punt de vista, es podria fins i tot qüestionar
la propietat de la denominació
de l’Arxiu de la Guerra Civil, com
ja s’ha fet alguna vegada. Però
aquest és un altre tema).
A més, la selecció i trasllat de
documents està gestionada per
una comissió tècnica on hi ha
funcionaris de les dues administracions (Generalitat i Ministeri
de Cultura) i hi ha un patronat
del CDMH, que es compon de representants polítics i acadèmics,
que podria haver conduït o influït
en el desenvolupament d’aquesta
qüestió. (Amb això no volem dir
que no ho hagi fet, però no ha
transcendit en absolut què és el
que ha fet aquest organisme).
Acabem aquest aspecte amb una
reflexió: si el resultat de la Guerra Civil hagués estat diferent i per
alguna circumstància avui algun
arxiu català tingues documents
dels anys trenta de la Diputació
Provincial de Salamanca, d’algun
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ajuntament de la província de
Salamanca o de les famílies de
José Mª Gil Robles, Ernesto Castaño o altres particulars, no fóra
just i lògic exigir-ne la devolució
als seus titulars? No seria un abús
oposar-se a la restitució dels documents en nom de la “unitat de
l’arxiu”?
• Des del punt de vista polític i legislatiu, per l’esmentada iniciativa del Congrés dels Diputats, amb
la proposició no de llei i la llei de
2005. Més enllà d’això, convindria
reflexionar sobre la inoportunitat
de mantenir viva aquesta polèmica artificial en contradicció amb
l’esperit d’aquestes normes i en
una conjuntura tan delicada per
a les relacions entre les institucions i forces polítiques catalanes i
les de la resta d’Espanya.
• Des del punt de vista judicial,
per les esmentades sentències de
l’Audiència nacional i del Tribunal
Constitucional. En aquest punt,
la denúncia principal que es fa
a posteriori –a banda del rebuig
general a tot el procés de transferència documental- es basa en
el fet que s’han dut a l’Arxiu Nacional de Catalunya alguns documents que, tot i que van ser confiscats a Catalunya, pertanyien a
entitats o persones d’altres procedències. Això s’explica pel fet
que, en acabar la guerra, moltes
d’aquestes organitzacions s’havien refugiat o estaven de passada a Catalunya atesa l’avançada
de l’exèrcit franquista en altres
indrets (per exemple, el Govern
Basc).
Tenint en compte aquesta realitat, la normativa legal de 2005
obliga les administracions a restituir aquests documents als seus
titulars, i això és precisament el
que l’Arxiu Nacional va afavorint
i duent a terme, com ja hem vist.
Alguns diuen que aquesta devolució hauria de fer-la l’arxiu de Salamanca, que depèn del Ministeri
d’Ensenyament i Cultura, com a
representant de l’”Estat espa-
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nyol. Però mentre Catalunya formi part d’aquest Estat, els seus
administradors també són Estat,
com ja va indicar Manuel Azaña
en el debat sobre l’Estatut a la II
República.
• Des del punt de vista historiogràfic creiem que en aquest article hem aportat prou dades per
contextualitzar l’origen i desenvolupament d’aquesta qüestió,
de manera que el lector pot extreure’n les conclusions que fan
al cas. Per altra banda, no hauria
de causar problemes a l’investigador, ans al contrari, el fet que
a Salamanca hi hagi còpies digitalitzades dels documents originals
que surten cap a Catalunya. Com
deia el diari El País en un editorial del 4 de febrer de 2013 parlant
sobre aquesta qüestió: “com més
temps passa, més absurda sembla
la polèmica. En una cultura en ràpida conversió al format digital,
poc importa que un original es
trobi en un o altre indret”.
• En fi, des del punt de vista de la
reivindicació de la Memòria històrica democràtica, la restitució
dels documents a la Generalitat
i a la resta de persones i entitats que van ser espoliades en
aquells anys és un acte simbòlic
de reconeixement i de reparació
dels greus delictes comesos per
l’exèrcit feixista durant la Guerra
Civil i per la dictadura posterior.
Com ja va indicar Josep Benet –i
després autors com ara Borja de
Riquer, Jaume Sobrequés o Max
Cahner- el nou Estat franquista
va cometre un autèntic genocidi
cultural a Catalunya, en prohibir,
novament, l’ús oficial del català
i silenciar les seves formes culturals pròpies, a banda de perseguir, empresonar i assassinar
molts dels seus ciutadans i dirigents, inclòs l’aleshores president de la Generalitat, Lluís
Companys i Jové. L’espoli de la
documentació que tractem és un
aspecte més d’aquesta violència
política. Encara que no hi hagués

altres arguments, que hi són, per
a qualsevol persona amb un mínim de sensibilitat democràtica
i moral, aquest argument hauria
de tenir prou força per justificar
la restitució de la tantes vegades
esmentada documentació.
4. El Centre Documental de la
Memòria Històrica de Salamanca,
una bona idea en suspens
Com hem indicat, aquest Centre
(CDMH) va ser creat per la mateixa
Llei de 2005 que establia la restitució dels documents de la Generalitat. Així doncs, es pot dir –i s’ha ditque totes dues coses es troben íntimament relacionades i podem pensar que el CDMH és com una mena
de compensació a Salamanca per la
“pèrdua” d’aquesta documentació.
Paradoxalment, aquesta relació ha
influït negativament en la marxa
del CDMH, que ha hagut de destinar
molt de temps i recursos a la tria i
còpia dels esmentats documents, a
més d’haver de patir les repetides
denúncies i entrebancs d’un cert investigador i de la seva associació.
La tardana i insuficient política
de memòria històrica –que va tenir
la seva màxima expressió en la Llei
de 2007, promoguda pel govern de
Rodríguez Zapatero- ja plantejava la
necessitat de la creació d’un centre
d’aquestes característiques, com
ja existeixen en molts d’altres països que han passat per conjuntures
traumàtiques a causa de règims dictatorials o totalitaris, responsables
de greus crims contra la humanitat.
Es tractaria d’habilitar un centre
dedicat a la memòria històrica democràtica que faciliti l’atenció de
les demandes de veritat, justícia i
reparació de les víctimes de la Guerra Civil i dels seus familiars i que,
alhora, promogui i divulgui aquest
patrimoni documental entre investigadors, educands i població en general.
Com hem vist, l’informe d’experts
de 2004 també aconsellava la creació d’un centre semblant, així com
una política d’adquisició de fons
generats durant la Guerra Civil i el

franquisme, incloent-hi l’exili, tant
dins com fora d’Espanya, ambla finalitat de complementar i enriquir la
documentació que ja hi ha a l’arxiu
de Salamanca. El Ministeri de Cultura, mitjançant la Direcció General
d’Arxius i Biblioteques, ha anat recopilant durant aquests anys molts
documents, tant escrits com fotogràfics i testimonials, així com fons
de particulars, força dels quals provenen de fora d’Espanya i d’autors
estrangers (vegeu la web del propi
CDMH:https://www.mecd.gob.es/
cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html).
Cal dir que el CDMH ha rebut una
gran quantitat de fons d’altres arxius nacionals, sobretot de l’Arxiu
General de l’Administració d’Alcalà
de Henares i de l’Històric Nacional:
els de la Causa General, del Tribunal
Nacional de Responsabilitats Polítiques, del Tribunal d’Ordre Públic,
de batallons de treballadors forçosos, penitenciaris, etc. Però si bé
no sembla una mala idea l’intent de
centralitzar en el CDMH i en l’Arxiu
de la Guerra Civil (que continua essent-ne el nucli) la més gran quantitat possible de documents d’aquestes èpoques, a la pràctica hi ha
diversos problemes tècnics de gran
importància, i no és el més petit
el de la manca d’espai. D’aquesta
manera, ens consta que bona part
d’aquesta documentació transferida
des d’arxius de Madrid (parlem de
desenes de milers de caixes, segons
referències de premsa) està dipositada a l’Arxiu Històric Provincial de
Salamanca, la qual cosa en fa més
complicada la consulta per part de
l’investigador, i ni tan sols apareix
enregistrada en el quadre de classificació que apareix en la web esmentada del CDMH. En el futur se
suposa que la majoria de fons del
CDMH anirà a parar a un dipòsit pendent de construir al barri de Tejares, l’execució del qual acumula uns
quants anys de retard.
Per altra banda, no podem deixar de tenir en compte que l’Arxiu
de la Guerra Civil i el CDMH tenen
una limitació molt greu i difícil de
superar a l’hora d’acoblar la docu-

mentació de la Guerra Civil i del
franquisme. Com estan les coses,
bona part d’aquesta documentació
es troba –i és fa difícil pensar que
la situació canviï a curt termini- en
altres arxius, tant públics com privats, i també a mans de particulars.
Només esmentarem aquí els arxius
militars, els d’algunes presons o de
certes fundacions privades (la Francisco Franco, per exemple, però
també la de la Transició Espanyola,
o la Fundació Universitària) o els arxius d’algunes universitats, fins i tot
privades (la de l’Opus Dei a Navarra,
per exemple).
Amb la Llei del Patrimoni Històric
de 1985 a la mà, l’Estat hauria pogut
recuperar, com a mínim, una part
d’aquesta documentació, que és de
titularitat pública, però està vist
que els advocats de l’Estat i els seus
superiors polítics estan més entretinguts en altres qüestions. Tampoc
no sembla que l’anomenada classe
política, en general, tingui gaire
interès per la política d’arxius o,
més concretament, per la redacció
d’una Llei d’arxius, que harmonitzi
l’heterogènia normativa que hi ha a
les 17 comunitats autònomes i doni
un tractament específic a la documentació relativa a la Guerra Civil i
el franquisme. Això era quelcom que
ja demanava Javier Tusell durant la
transició i que després s’ha reiterat
més d’una vegada.
Però nosaltres pensem que aquest
no és el problema principal a què
actualment ha de fer front el CDMH.
La creació d’aquest centre obeïa a
un altre interès públic, a banda del
merament arxivístic, que seria, com
ja hem apuntat amb anterioritat, la
promoció de la memòria històrica
democràtica mitjançant una agenda
d’activitats pensada per divulgar la
seva temàtica i els seus valors entre la ciutadania. És evident que

el Partit Popular mostra un interès
més aviat escàs per aquesta qüestió
–i no fa falta recordar les paraules
displicents i fins i tot ofensives del
president del govern sobre aquest
tema- i això té com a conseqüència
que les activitats del CDMH relacionades amb aquest aspecte siguin
més aviat escasses. És per això que
la comunitat autònoma de Castella
i Lleó, tan preocupada per la gestió
de la memòria històrica en d’altres
comunitats, és de les poques que no
ha fet pràcticament res per promoure la seva pròpia1. (Com ens deia un
familiar de víctimes, ja gran: “Esperen que ens morim tots, i mort el
gos...). Una altra conseqüència és
que el nou edifici del CDMH a la plaça de los Bandos, inaugurat el 2015
–la rehabilitació del qual va suposar
una inversió de més de deu milions
d’euros- es troba actualment tancat
al públic i només esporàdicament
s’utilitza per fer-hi alguna exposició
o xerrada.
En definitiva, estem segurs que,
sota una altra orientació política o
ideològica, més sensible als principis de la memòria històrica democràtica, l’anomenat Arxiu de la
Guerra Civil i el CDMH podrien desenvolupar un programa d’activitats
molt més ampli i divers, incloent-hi
una política de recuperació de fons
més ambiciosa. La divulgació del
patrimoni documental, la facilitació
de l’accés als fons (entre d’altres
coses, simplificant la burocratització que ara n’envolta la consulta),
la col·laboració amb les universitats
i les associacions ciutadanes serien
molt beneficioses amb vistes a enriquir l’ambient cultural de la província, l’educació cívica de Salamanca
i la seva projecció exterior. La definitiva solució del contenciós sorgit
a l’entorn dels “papers de Salamanca” sens dubte hi contribuiria.

1 Després d’escriure això, la Junta de Castella i Lleó ha publicat un decret per
donar suport a les activitats de memòria històrica (BOCyL de 16/4/2018).
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REBEL·LIÓ FRANQUISTA: AIXÍ VA ANAR A VALLADOLID

Orosia Castán

Directora del grup Verdad y Justicia de Valladolid

L

a tarda del dissabte 18 de juliol
de 1936 les forces de Seguretat i
Assalt es van amotinar a la seva caserna, situada al centre de la ciutat
(C. Tenerías). Aquesta acció, inici de
l’aixecament, va tenir el seu origen
en l’ordre de trasllat d’aquestes forces a Madrid, ordre que els guàrdies
d’Assalt van desobeir.
Aquest fet era fruit d’una intensa
tasca soterrada en pro d’un aixecament militar contra la República,
que es duia a terme a les casernes i
als despatxos de Valladolid. Els responsables de la trama militar eren
el comandant Moyano i el coronel
Serrador, amb una xarxa de militars
i civils implicats i organitzats en una
Junta Local.
Els guàrdies d’assalt varen sortir immediatament pels carrers de
la ciutat en les seves camionetes i,
al crit de: “¡Arriba Espanya!” se’ls
van unir grups de falangistes, joves
de les JAP (Joventuts d’Acció Patri-
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òtica) i tots els compromesos amb
la revolta militar que es covava des
de març de 1936, després del triomf
del Front Popular a les eleccions de
febrer. L’aixecament s’avançava,
d’aquesta manera, als plans dels
conspiradors militars, que esperaven
en una finca dels afores de Valladolid
l’ordre per iniciar el moviment.
En conèixer el que passava a Valladolid, el general Saliquet, en situació de disponible forçós, es va dirigir
cap a la ciutat amb un grup de militars afins que formarien el seu estat
major. Saliquet, un home dur que
havia estat governador civil durant
la dictadura de Primo de Rivera, era
el designat per Mola per prendre la
VII Divisió. Acompanyat pel general
Ponte, el coronel Uzquiano, els capitans Silvela i Pardo i alguns altres,
va anar cap a l’edifici de la Divisió.
A tots aquests militars s’hi van unir
alguns civils, com ara el marquès
de Valdesevilla i l’advocat Emeterio

Estefanía, de Renovació Espanyola. Tots anaven armats i disposats a
treure el comandament de la Divisió
el titular, el general Nicolás Molero,
el qual es va negar a les dues pretensions, la qual cosa va desencadenar
un intercanvi de trets a conseqüència
del qual van morir els dos ajudants
de Molero, els comandants Liberal i
Riobóo, i el paisà Estefania. Molero
hi fou ferit i detingut. Després de saber-se la presa de la Divisió, la guarnició militar i la guàrdia civil es van
unir als insurrectes i van dirigir-se al
centre de la ciutat i va ocupar-ne la
Casa Consistorial. D’aquesta manera
Valladolid es va convertir en una de
les primeres capitals espanyoles on
va triomfar l’anomenat moviment
nacional.
Amb prou feines havien passat tres
hores quan el governador civil, Luís
Lavín Gautier, es va presentar a l’edifici de la Divisió amb el seu secretari
particular, desconeixent, sens dub-

te, que l’edifici ja havia caigut en
mans dels insurrectes. El governador
va ser detingut, condemnat a mort
en consell de guerra i executat en
meys d’un mes.
LES FORCES CIVILS
A Valladolid, lloc de naixement
de les JONS (Juntes Obreres Nacional-Sindicalistes), bressol del cabdill
filonazi Onésimo Redondo i indret on
hi va haver la unificació de la Falange Espanyola amb les JONS, hi havia també una forta implantació de
forces d’esquerra i republicanes.
La UGT i els seus sindicats reuniren
unes dotze mil persones, sobretot
treballadors ferroviaris i bracers de
la terra; la Casa del Poble era forta
i mantenia una gran activitat, amb
relacions fluïdes amb les principals
localitats de la província. Les organitzacions republicanes, la CNT i
una naixent organització comunista,
completaven el panorama d’esquerres de Valladolid.
El matí del 18 de juliol es va difondre una crida de les agrupacions socialistes per tal que tots els militants
i simpatitzants es reunissin a les Cases del Poble a fi i efecte d’organitzar la resistència contra l’imminent
cop militar.
Aquesta concentració de les forces va ser un error estratègic de
conseqüències dramàtiques per als
concentrats i per a la sort de la província. Les Cases del Poble de Valladolid i de les principals localitats van
ser una trampa sense sortida, que
va provocar la desarticulació de les
organitzacions republicanes i d’esquerres pel simple procediment de
la detenció en massa dels seus afiliats, la qual cosa va fer impossible
una resistència efectiva contra la
insurrecció.
La Casa del Poble de Valladolid,
ubicada al cèntric carrer Núñez de
Arce, fou assetjada durant tota la nit
del 18 al 19 de juliol pels insurrectes, els quals van situar dos canons
als voltants de l’edifici i van disparar dues canonades sobre la façana.
Els qui s’havien concentrat a la Casa
del Poble van optar per rendir-se ja

Desfilada de tropes italianes. Recoletos, 1936 (Arxiu municipal)

que no tenien cap possibilitat de resistir. Tenien algunes armes, sobretot escopetes de caça i alguna arma
curta i, a més, entre ells hi havia
força dones i infants, ja que hi havien anat famílies senceres que volien
informar-se sobre els rumors del cop
militar. Per la resta, els concentrats
no tenien plans d’acció.
El Ban de Guerra del general Saliquet es va publicar la matinada
de diumenge 19. Els concentrats a
la Casa del Poble, que van sortir-ne
mans enlaire cap a les nou del matí,
no podien conèixer el document,
però malgrat tot durant el judici
posterior van ser acusats de rebel·lió
militar precisament per no acatar el
Ban esmentat.
Aquell matí centenars de civils van
ser detinguts pels militars i la Guàrdia Civil, amb el suport de voluntaris
armats. Molts d’aquests detinguts no
sortirien de les presons més que per
ser afusellats els mesos següents.
El Consell de Guerra que es va fer
als 447 homes i dones detinguts a
la Casa del Poble només va durar
cinc hores. Amb aquest temps n’hi
va haver prou per dictar 40 penes
de mort, de les quals hom va executar immediatament 38, a més de
362 condemnes de 30 anys i altres 26

penes de 20 anys d’empresonament.
Mentrestant, als carrers es desfermava l’anomenat terror calent, que
va consistir en les detencions, escorcolls, maltractaments i passeigs de
centenars de persones, assassinades
sobretot als voltants de les parets
del cementiri, als vorals de les carreteres i a l’entorn del riu Pisuerga.
Els grups paramilitars, anomenats
Milícies Voluntàries –que s’unificaren ràpidament sota la bandera de
la Falange de Valladolid-, van ser els
executors dels assassinats. Aquestes
actuacions també es van dur a terme
en els pobles i les primeres víctimes
van ser les autoritats legalment escollides a les urnes; els sindicalistes,
els partidaris d’esquerres, els republicans i ben sovint els seus familiars. El primer alcalde republicà de la
ciutat, Federico Landrove, i l’últim,
Antonio García de la Quintana, així
com la major part dels seus regidors,
van ser assassinats o van morir a les
presons. El mateix va passar a molts
pobles de Valladolid.
Segons els últims còmputs, el nombre d’assassinats extrajudicials triplicaria el de les morts després de
judici. L’absència d’anotacions registrals, la desaparició dels testimonis i la manca de documentació que
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permeti certificar aquesta repressió
fan que les xifres que utilitzem siguin aproximades, per la qual cosa
cal insistir en el seu caràcter parcial.
CONSELLS DE GUERRA
El primer Consell de Guerra després del cop va tenir lloc el 22 de
juliol de 1936.
Abans d’acabar l’any 1936 hi va
haver 1449 judicis relacionats amb
la rebel·lió, molts dels quals van
ser multitudinaris. A les principals
localitats de Valladolid s’havia seguit la directriu de concentrar-se als
locals de la Casa del Poble, la qual
cosa va provocar la detenció de la
major part de la gent d’esquerra i
republicans i el seu trasllat posterior a les presons de la capital. Uns
van ser jutjats i d’altres assassinats
extrajudicialment per grups armats,
identificats com a falangistes. És el
cas de Cigales, per exemple, on la
Causa 90/36 contra 99 veïns acaba
amb 58 penes de mort, 20 de reclusió perpètua i 20 anys de presó per
a la resta. O de Tudela de Duero: la
Causa 86/36, contra 74 veïns, dicta
14 penes de mort i 63 condemnes de
30 anys de presó.
Paral·lelament hi hagué l’ocupació
i saqueig dels locals i béns dels republicans: a Valladolid capital, la Casa
del Poble, el Cercle Republicà del
carrer Leopoldo Cano 26 i la seu de
la CNT, al carrer General Almirante,
fou assaltada per un grup de falangistes capitanejats per José Antonio
Girón de Velasco.
En d’altres localitats de la província hi hagué l’ocupació de locals per
part de Falange, on va establir les
seves casernes1. Moltes vegades, les
víctimes varen patir la pèrdua dels
seus béns particulars arran del dictamen de la Comissió de confiscació de Béns, que a començaments
de 1939 donaria pas al Tribunal de
Responsabilitats Polítiques, el qual
va encausar milers de persones sospitoses d’haver tingut alguna cosa a
veure amb la legalitat republicana i
que en va condemnar moltes a multes desorbitades. La seva acció tenia caràcter retroactiu i fins i tot es
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va aplicar a persones que ja havien
estat afusellades (cas en el qual la
sentència requeia en els familiars).
ESTIMACIÓ DEL NOMBRE DE
VÍCTIMES A LA PROVÍNCIA DE
VALLADOLID
Afusellats amb judicis sumaríssims
previs: 490
Assassinats extrajudicials: al voltant de 1500
Aquestes xifres són aproximades.
Actualment hom continua fent investigacions que puguin acostar-nos
més al nombre real de víctimes, sobretot en els pobles de la província.
A més de les víctimes mortals i de
les persones empresonades durant
anys, cal ressenyar altres víctimes:
les de maltractaments, molt abundants en tots els testimonis recollits; les dones dels vençuts, que es
van trobar soles, sense recursos i
en una situació d’indefensió total, i
els infants, que van patir la violència exercida sobre les seves famílies
i sobre ells mateixos. La majoria
dels fills de les víctimes van haver
d’abandonar l’escola per tal de treballar de molt petits; d’altres, desemparats, van anar a parar a institucions o van haver d’enfrontar-se al
desarrelament en veure’s forçats a
viure amb els seus familiars en d’altres pobles, etc.
FOSSES EN EL CEMENTIRI DE
VALLADOLID
Al cementiri del Carmen de Valladolid hi van ser enterrats tots els
afusellats amb procés previ així com
una gran quantitat d’assassinats extrajudicialment, procedents tant de
la capital com d’altres localitats. Es
tracta de detinguts que foren traslladats a la ciutat i un cop arribats
van ser assassinats pels seus captors,
1

2

normalment joves feixistes de la
seva mateixa localitat. D’altres són
producte de les abundants “sacas”
que es van fer des de les presons a
mans de falangistes, que assassinaven les víctimes i abandonaven els
seus cadàvers en zones de la ciutat
com els voltants del cementiri o els
llençaven al riu Pisuerga.
Tots els enterraments foren enregistrats al Llibre d’Enterrament del
Cementiri del Carmen, amb constància de la data, lloc, filiació, quan era
possible, i en la majoria dels casos,
causa de la mort. Aquesta inscripció,
juntament amb les ordres d’enterrament i els registres de defunció, ens
ha permès documentar i quantificar
els afusellaments, així com fer una
estimació aproximada sobre els assassinats extrajudicials, que no acostumen a estar documentats.
FOSSES COMUNES
A gairebé tots els pobles de Valladolid hi va haver enterraments il·legals d’una o més persones. Sovint
s’assassinava i enterrava les víctimes
fora de la seva localitat, en d’altres
pobles, a fi i efecte de dificultar la
identificació i recuperació dels cossos; una estratègia estudiada que
cercava també la impunitat dels victimaris2.
Cal tenir present que en aquests
primers moments no hi havia cap
certesa sobre la victòria de la rebel·
lió. Per això alguns assassins –que
portaven documents signats pels responsables de la rebel·lió, que actuaven a l’ombra- exigien garanties o
la mobilitat d’aquestes patrulles assassines, que actuaven fora dels seus
pobles d’origen. La desaparició de
les víctimes és el factor que ha permès la negació dels crims fins fa poc,
tot i que eren coneguts per molts i,
fins i tot, reconeguts per alguns.

“... Igualment, va notificar que la Inspecció de la 2ona Zona de FE i de les JONS
va ordenar el proppassat dia 13 que es lliuressin els mobles i els béns que pertangueren a l’organització Alianza Republicana i que eren al Centre o casa que
va ocupar la Falange local....” Arxiu Municipal Laguna de Duero , Llibre d’Actes,
9 de desembre de 1945.
Sovint, l’única informació sobre les desaparicions consisteix en el testimoni dels
familiars.

men, al barri de Delicias; el convent
de les Adoratrius o l’antic col·legi de
Cristo Rey), i d’altres edificis, com
ara la Granja Escola José Antonio,
propietat de la Diputació Provincial,
que, a banda de portar aquest nom,
va ser construïda pels presos de la
presó de Valladolid.
Això passa a la ciutat, amb un consistori d’esquerres, presidit avui pel
socialista Óscar Puente. La desídia,
el desinterès i la resistència a actuar
han facilitat que no es tingui un cens
complet de les fosses i indrets de
Memòria en moltes localitats de la
província, en les quals, a més, hom
pot comprovar l’incompliment de
l’article 15 de la Llei de Memòria5.

La majoria d’aquestes fosses comunes continuen il·localitzades. Es
troben escampades per tota la província i les més grans –que contindrien centenars de persones- estarien
situades a la zona dels Montes Torozos i del Montico. A Valladolid ciutat,
el primer alcalde socialista de la
transició, Tomás Rodríguez Bolaños,
va haver de fer front a la difícil tasca
de recuperar la memòria de les víctimes del franquisme. En una ciutat
com aquesta, assetjada per organitzacions d’extrema dreta molt violentes, va intentar exhumar la majoria
de les fosses comunes del cementiri
de la ciutat; però l’estat de les restes dels afusellats i passejats, comprovat en una cala semipública (a
la qual van assistir fills i néts de les
víctimes), va posar de manifest la
impossibilitat del rescat. Les restes
estaven destrossades per la pressió
i la calç viva que s’hi havia abocat.
Aleshores hom va decidir de comprar
aquesta fossa a perpetuïtat, es va
assenyalar i es va dignificar; fins avui
aquest és l’indret al qual acudeixen
els familiars dels que hi ha enterrats.
La resta de les fosses es van deixar
com estaven, amb la qual cosa s’han
anat deteriorant i fins i tot algunes
d’elles han desaparegut.
A més de l’actuació al cementiri,
Bolaños va treure el nom dels franquistes d’alguns carrers cèntrics de
la ciutat i va batejar amb noms de
personalitats republicanes carrers
de nova creació3.
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No estan reconeguts ni a la ciutat
ni a la província: les presons, com la
de Cocheras, presó habilitada per on
van passar milers de detinguts i d’on
molts van ser trets i assassinats; la
Prisión Nueva, on es van dur a terme
els judicis; o la Prisión Vieja, presidi
de dones i infants. Cap d’elles ha estat identificada com a presó. El cas
més sagnant és el de la presó de Cocheras, convertida avui en un casino
militar4.
Passa el mateix amb els escenaris
de treball forçós, com ara algunes
esglésies i convents (Església del Car-

Segueixen la tònica general a Espanya, que pot anomenar-se d’extraordinària reserva. Alguns dels arxius
municipals de la província dificulten
i plantegen impediments per a les
consultes. L’Arxiu de la Diputació
s’acull a la norma que exigeix que
passin cent anys des de la mort de
l’investigat, la qual cosa es tradueix
a la pràctica en la impossibilitat de
consultar-ne els fons.
En els últims 15 anys hi ha hagut
millores substancials en el cas de
l’Arxiu de la Real Chancillería i de
l’Arxiu Històric Provincial, els quals
estan altament professionalitzats i
actualitzats, la qual cosa afavoreix

4
5

6

molt les investigacions6.
ACTIVITATS DUTES A TERME EN
L’ÀMBIT DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
A més de les investigacions, a la
província de Valladolid es fan amb
certa freqüència activitats de divulgació i difusió pública, com ara conferències, jornades i homenatges,
normalment a càrrec d’organitzacions memorialistes. En podem destacar les següents:
• La campanya per una llei de memòria Justa i Digna, duta a terme
per una Plataforma molt activa,
formada per 14 partits, sindicats i
associacions, que va treballar durant dos anys en pro d’una llei que
respongués a les necessitats plantejades. Dissolta l’any 2007 arran
de l’aparició de la llei de MH.
• La campanya contra els símbols
franquistes, la qual, sorgida a
l’Ateneu Republicà de Valladolid, continua activa d’ençà de fa
més de deu anys. Pretén la retirada dels símbols existents i dels
noms de carrers i localitats. També demana la retirada de la Creu
Llorejada de l’escut de la ciutat,
atorgada per Franco en reconeixement als mèrits en la lluita
contra la República, així com els
honors i medalles atorgats per les
institucions municipals a Franco i

“Quatre destacats militants de Fuerza Nueva –Bernardino Vergara, Carlos Artigas, Fernando Santander i Luís Cillero- van ser jutjats pels incidents que hi va
haver la tarda del 3 de juliol de 1980, quan el Ple de l’Ajuntament de Valladolid
discutia el canvi de noms de vuit carrers: General Franco, General Mola, 18 de
juliol, Queipo de Llano, Calvo Sotelo, Héroes de Teruel, Onésimo Redondo i
Leones de Castilla. L’aleshores alcalde socialista, Tomás Rodríguez Bolaños, va
haver de suspendre la sessió a causa de l’actitud dels ultradretans que havien
ocupat les tribunes del públic. La ciutat es trobava inmersa en ple “Fachadolid”
(ultimocero.com, diari digital de Valladolid, 04/12/2017).
Edifici situat al Passeig de Filipinos, en el centre de la ciutat en el qual hi hagué
les oficines de la presó on milers de persones van ser torturades i assassinades.
Potser el cas que crida més l’atenció és el de la localitat natal del cabdill feixista Onésimo Redondo, Quintanilla de Abajo, rebatejada pels insurrectes com
d’Onésimo, a banda de les plaques que hi ha avui dia a les esglésies de la majoria dels pobles. En tots els casos no s’ha fet cas dels requeriments i s’ha desobeït
l’article 15 de la Llei de MH de 2007.
A més, la Chancillería avança notablement en la informatització dels seus fons,
particularment els que fan referència al Tribunal de Responsabilitats Polítiques,
que va tenir la seu a la ciutat, els fons de Llibertat Vigilada, etc.
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a d’altres càrrecs franquistes, la
senyalització dels indrets de Memòria i el reconeixement del treball esclau7.
• Ha estat realment important el
cas del monument a Onésimo
Redondo, situat en el Cerro de
San Cristóbal, indret emblemàtic
on es feien misses, homenatges i
concentracions franquistes, i que
després d’anys i anys de peticions,
concentracions, recursos i denúncies públiques hem aconseguit de
desmuntar l’any 2016.
Durant els anys anteriors, el moviment memorialista ha hagut d’enfrontar-se a l’actuació del consistori del PP i del seu alcalde León de
la Riva, tenaç defensor de la simbologia franquista, l’actitud del qual
ens va obligar a entaular una lluita
en els tribunals, la qual vam sufragar amb els nostres mitjans i que
va aconseguir una victòria parcial.
Avui dia aquesta lluita continua per
tal d’aconseguir la desaparició total
d’aquesta simbologia, present en
moltes façanes d’edificis; de la retirada de la Creu Llorejada de l’escut
de la ciutat i dels honors atorgats
al dictador i a d’altres càrrecs franquistes. Paradoxalment, el consistori de Valladolid es troba avui dia
en mans d’una coalició formada pel
PSOE, IU i Sí se Puede.
HOMENATGES I ACTES
REIVINDICATIUS
Aquests últims anys ha abundat
la celebració d’homenatges i actes

Demolició Onésimo Redondo

commemoratius i reivindicatius.
Això és de gran importància, sobretot en els pobles, on les famílies de
les víctimes han viscut sempre entre
el silenci i el temor. La forçosa convivència amb els victimaris ha estat
la causa que ningú no vulgui parlar,
sobretot per tal de no enemistar-se
amb els veïns. Els homenatges aconsegueixen de reunir els familiars de
les víctimes; aconsegueixen que els
més joves coneguin el que va passar, que es parli del tema en veu
alta i, en definitiva, que hi hagi una
mica de normalització sobre un afer
que rau a la memòria de tothom per
molt que es pretengui el contrari.
Van ser molt interessants els actes que es van dur a terme a Tudela de Duero (2012), on davant
l’estupefacció col·lectiva es va fer
saber l’existència de 62 víctimes
mortals; o el de Laguna del Duero

7
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(2017), on es van donar a conèixer
els noms i circumstàncies de 49 persones assassinades; els que es van
fer a Traspinedo, Villabáñez, etc.
En totes aquestes localitats s’han
presentat mocions als ajuntaments,
condemnant la rebel·lió franquista i
homenatjant les víctimes, tot indicant el caràcter d’autoritat representativa d’algunes d’elles, ja que
sovint la Corporació republicana
sencera o una part de la Corporació es trobava entre les víctimes, i
demanant la dedicació a les víctimes d’un jardí, un parc o un indret
semblant, amb inclusió d’un monòlit, placa o monument memorial.
Aquests actes han tingut sempre un
important seguiment per part del
poble i el suport de les autoritats
municipals, la qual cosa atorga un
caràcter institucional als homenatges.

La Diputació Provincial, en el Ple del dia 20 d’abril de 2017, després de repetides peticions, va acordar la retirada de la Llorejada del seu escut, i també dels
honors atorgats.

MEMÒRIA I DIGNITAT. L’ASSOCIACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE
LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE PALÈNCIA
José Antonio Lorenzo Cuesta

Doctor en Història

INTRODUCCIÓ
Aquest article pretén fer una síntesi de l’activitat duta a terme per
l’Associació per a la Recuperació
de la Memòria Històrica de Palència
(ARMH). D’ençà de la seva fundació, aquesta associació ha intentat
donar resposta a la demanda social
existent a la província sobre la recuperació de la memòria històrica de
la repressió franquista que hi va haver durant la Guerra Civil. En aquest
sentit, l’ARMH de Palència s’ha plantejat quatre menes d’actuacions:
una rigorosa i específica tasca d’investigació sobre aquest tema, la localització i cala1 de les fosses comunes, els homenatges a les víctimes i
l’elaboració de material informatiu
sobre els treballs que s’han dut a
terme, a més de diverses activitats
de divulgació i commemoració.

clouen que la violenta repressió
exercida pels rebels provenia d’un
pla perfectament traçat l’últim objectiu del qual consistia a eliminar
qualsevol dissidència ideològica a la
nova Espanya que es proposaven de
construir. Metges, mestres, miners,
humils bracers i, en general, tots els
qui es consideraven perillosos per al
règim dictatorial2.
Tots els autors coincideixen a assenyalar com a culpa única dels represaliats el seu ideari democràtic i
la seva aferrissada defensa del Govern legítim de la II República, per la
qual cosa presenten el bàndol rebel
com el portaestendard de l’abús i la
violència gratuïta. L’únic estudi que
aprofundeix en la repressió exercida
en els dos bàndols3 diferencia entre
1

INVESTIGACIÓ
Tots els estudis que s’han dut a
terme sobre la repressió franquista
a la província de Palència, uns amb
més rigor acadèmic i d’altres amb
una forta càrrega sentimental, con-

2

3

la violència, resultat del caos inicial, en el bàndol republicà i la violència exercida des de la repressió
franquista, planejada, organitzada
i executada metòdicament. Homes
i dones, fins i tot menors varen ser
assassinats atroçment mitjançant
la utilització de mètodes mafiosos.
Aquesta afirmació no ha estat qüestionada en cap d’aquests estudis.
Podem considerar que la repressió
franquista que es va patir a la província de Palència està molt ben documentada, a l’altura de qualsevol
província espanyola. Les nombrosos
publicacions que hi ha, que aprofundeixen en aquest període de la Guerra Civil, permeten d’assolir una visió
completa sobre un aspecte de la història d’Espanya que provoca un alt

Les cales positives es converteixen en exhumacions i, després dels pertinents
informes arqueològics i forenses, es fa l’exhumació dels cadàvers que s’hi
han trobat a la localitat d’on provenen, d’acord amb l’ajuntament corresponent i comptant amb la col·laboració dels familiars dels represaliats.
La investigació de Pablo García Colmenares, Víctimas de la Guerra Civil en
la provincia de Palencia (1936-1945), Palencia, ARMH- Ministerio de la Presidencia, 2012 quantifica el nombre de víctimes en 1.322, sumant-hi els 867
passejats, 348 afusellats i 107 morts a les presons franquistes.
GUTIÉRREZ FLORES, Jesús. Guerra Civil en Cantabria y Castilla y León. Palencia. LibrosEnRed, 2006.
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Homenatge a les 498 víctimes de Palència al Parc de la Carcavilla. Memorial commemoratiu dels represaliats de la II República a la província de Palència. Font: ARMH de Palència, 2008.

interès social i que ha romàs silenciat a la memòria dels qui en van ser
testimonis. La veu de la memòria
ha d’evitar que la llibertat de pensament pugui cobrar-se en el futur
noves víctimes.
FOSSES I EXHUMACIONS
Aguilar de Campoo Acabada la
fase d’investigació de l’equip de
l’ARMH de Palència, es va confirmar
l’existència d’una fossa comuna a
l’antic cementiri de la localitat que
contenia tretze persones originàries de localitats veïnes a Aguilar de
Campoo. Els treballs de cala no van
permetre de trobar la fossa, malgrat
que les fonts documentals indicaven
inequívocament l’existència d’una
fossa comuna en aquest indret.
Astudillo: Després de consultar els
fons documentals de l’arxiu municipal de la localitat de Tabanera i els
testimonis orals dels veïns, procediment habitual dels investigadors de
l’ARMH de Palència, es va arribar a
la conclusió que hi havia una fossa
comuna a la veïna localitat d’Astudillo, on hi haurien estat enterrats
diversos veïns de Tabanera. Després
de fer les tasques de cata en diversos indrets, no es va arribar a trobar
la fossa que contenia els cadàvers.
Baltanás: Fossa comuna de vint-iset persones al Portillo de Hornillos,
(pas de l’erm entre carretera de
Baltanás en direcció a Torquemada,
zona d’enterraments molt coneguda).
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Baños de Cerrato. Se sap de
l’existència d’una fossa comuna al
cementiri de la localitat de Becerril
de Campos, on se suposa que estarien enterrats veïns de Mazuecos de
Valdeginate (Palència), quatre homes afusellats cap al dia 11 d’agost
de 1936. Aquesta fossa se situa dins
del cementiri de la localitat.
Calzada de los Molinos: Mitjançant testimonis orals procedents
dels veïns de la localitat veïna de
Carrión de los Condes, els investigadors de l’ARMH de Palència saben
de l’existència d’una fossa comuna
al cementiri de la Calzada de los
Molinos, que podria contenir els
cossos de veïns represaliats de Villada. Els voluntaris de l’ARMH, dirigits per l’arqueòleg Julio del Olmo,
amb la col·laboració dels veïns, van
fer una tasca de recerca que no va
aconseguir de trobar cap fossa.
Celadilla del Río: Es van dur a
terme tasques de cata per localitzar una fossa comuna on estarien
enterrats els cossos de vuit veïns
de Velilla del Río Carrión, assassinats el mes de setembre de 1936.
Tots els intents de localització van
ser inútils i no es va poder trobar
la fossa.
Dueñas: Hi ha constància de l’afusellament de vuit veïns de la localitat de Boadilla de Rioseco a les
parets del cementiri de Dueñas, el
mes de setembre de 1936. El resultat final de la recerca va ser que no
es va trobar la fossa que contingués
les persones afusellades.

Hornillos: Fossa amb represaliats
de Baltanás, afusellats a les parets
del cementiri i enterrats en un racó
del recinte. Els cossos van ser exhumats.
Guaza de Campos: Una fossa, ja
exhumada, que contenia les restes
de vuit veïns de Paredes de Nava
(Palència).
Frechilla: Una fossa que conté quinze cossos de ciutadans represaliats, veïns de la localitat de
Paredes de Nava. La fossa se situa
al costat de l’ermita de San Miguel
(pendent d’exhumació).
Palència: Consta l’existència de
tres indrets d’afusellament: la presó vella, al km. 4 de la carretera de
Magaz de Pisuerga, prop de l’antic
polvorí, i els voltants del cementiri
vell (parc de a Carcavilla, gran fossa comuna, amb prop de 500 cossos de passejats, “trets”, afusellats
i morts a la presó, de veïns de la
província i d’altres províncies). En
aquest indret, l’antic cementiri de
Palència, reconvertit en l’anomenat
Parc de la Carcavilla, hi havia enterrades les restes de 495 persones
afusellades durant la Guerra Civil.
La iniciativa de l’exhumació dels
cadàvers va ser de la Agrupación de
Familiares de Fallecidos y Desaparecidos durante la Guerra Civil (Agrupació de Familiars de Difunts i Desapareguts durant la Guerra Civil) i va
comptar amb el suport de l’ARMH
de Palència, de la Unitat d’Antropologia de la Universitat Autònoma de
Madrid i de la Societat de Ciències
Aranzadi. Els treballs d’exhumació
van oferir com a resultat la recuperació de 110 cadàvers. Aquesta notícia va tenir una repercussió força
notable en els mitjans de comunicació, tant a nivell estatal com local.
Com a exemple podem esmentar els
titulars de diversos diaris: El Mundo (15/082011): Arrenca sota un
parc de Palència l’exhumació més
nombrosa de represaliats; El Diario
Palentino (20/10/2011): Les excavacions de la Carcavilla recuperen
les restes de 110 represaliats.
Paredes de Nava: Una fossa comuna en el cementiri de la localitat
amb cinc cossos de represaliats.

Quintana del Puente i Cordovilla
la Real: En totes dues localitats s’hi
ha documentat l’existència de diverses fosses comunes:
• Fossa de la Finca Ramírez: en el
camp anomenat “de Ramírez”. Es
desconeix el nombre exacte de
persones que hi ha enterrades.
• Fossa del Rollo: carretera N 620,
km. 50, direcció Burgos, al marge
dret. Un total de dotze cossos trobats arran de les obres d’ampliació de la carretera, pertanyents a
pertanyents a les Joventuts Socialistes de Palència. Les restes que
s’hi van trobar es van traslladar a
Palència, on reposen en una fossa
única. Es coneixen els noms dels
dotze enterrats, i se’n desconeixen els noms de dos.
• Fossa de la Huesera: carretera N
620, Km. 50-51, direcció Burgos.
Es va trobar la fossa en un terreny
situat en un nivell més baix que
l’anterior del Rollo, uns metres
més endavant. S’hi van trobar un
nombre elevat de cossos. D’ençà
de fa uns quants anys s’hi troben,
en aquest indret, restes humanes, sabates, roba, etc.; pel que
sembla, la persona que treballava aquest terreny l’havia llaurat
intensament amb la finalitat de
triturar els ossos existents.
• Fossa del Nord: carretera Quintana del Puente-Valbuena del Pisuerga, al terme de Cordovilla la
Real, en l’encreuament amb el
camí de la muntanya, al marge
esquerre. El cos d’una dona jove
(del nord de Palència), pel que
sembla mestra, amb una abundant cabellera rossa, va aparèixer
semienterrada entre Quintana del
Puente i Cordovilla la Real. Es va
cobrir el cos amb més terra; no
consta que hagi estat desenterrada; l’indret estava marcat amb
una llauna d’oli..
• Fossa de la Colònia Infantil Militar: hi ha unes quantes fosses amb
alguns cossos enterrats al vessant
del turó.
• Fossa de la Finca del Morral: Veïns
de Cordovilla la Real havien sentit
comentar que hi havia una mina

de guix en aquesta finca, la qual
hauria servit de fossa comuna
(se’n va dinamitar l’accés).
Santoyo: Consta l’existència
d’una fossa comuna en el terme
municipal de Santoyo, on s’han exhumat els cossos de vint-i-vuit veïns
de Torquemada. Aquesta fossa està
situada al voltant del km 3 de la
carretera d’Astudillo-Santoyo, en el
paratge anomenat Collados de Santoyo.
Torquemada: S’hi van trobar unes
quantes fosses comunes amb víctimes dels pobles de Baños de Cerrato, Venta de Baños i Astudillo.
• Arroyo de Ayuso: consta l’existència d’una fossa que contindria de
vuit a deu cossos. L’indret on es va
trobar és a prop de la gasolinera
que hi ha a la sortida de l’autovia
des de Torquemada a Palència.
• El Pesquerón: situat al final del
terme municipal, en direcció a
Quintana del Puente, sortida de
l’autovia. La fossa es troba en un
recolze del riu Pisuerga, prop de
la caseta de presa d’aigua.
Villamediana: S’hi ha constatat
l’existència d’un total de cinc fosses.
• Fossa la Revilla: carretera Valdeolmillos-Magaz (4101), a dotze metres de la vora del camí
(assenyalada amb una estaca).
Hi consta l’existència de les restes de vuit persones afusellades
d’Hérmedes de Cerrato (Palència), homes represaliats cap al 15
de setembre de 1936.
• Fossa Fontincho: carretera Amusco-Torquemada, km. 411. Consta
l’existència de vuit homes represaliats de la localitat de Venta
de Baños.
• Fossa San Martín: carretera Villamediana –Magaz (4106), Es calcula que hi ha més de vint víctimes
de Dueñas i Venta de Baños.
• Fossa del Rápido de los Nogalillos:
al costat de la carretera N-620,
km. 73. Hi consta l’existència de
tres víctimes de Venta de Baños.
• Fossa del monte.

Villamuriel: S’hi ha documentat
l’existència d’una fossa comuna al
Pago del Vodocal, a la vora de la urbanització de Los Olmillos i al riu.
Es tracta d’una fossa amb un nombre elevat de víctimes, entre vint i
trenta cossos.
Villarramiel: Els testimonis orals,
aplegats pels investigadors de l’ARMH de Palència, indicaven l’existència d’una fossa comuna al cementiri
de la localitat. Les tasques de cata,
coordinades per l’arqueòleg Julio
del Olmo, van permetre la localització d’un cadàver pertanyent a un
represaliat veí del poble.
Villaumbrales: Segons la investigació duta a terme per l’ARMH de
Palència, deu veïns de Villada haurien estat afusellats a les parets del
cementiri de Villaumbrales. S’ha remodelat el cementiri d’aquesta localitat i la zona on se situaria la fossa comuna, on van ser enterrats els
cossos dels afusellats, ha estat ocupada per nous enterraments, amb
la qual cosa és impossible accedir a
aquesta zona. Tanmateix, hi ha indicis que els cossos represaliats dels
veïns de Villada haurien pogut ésser
traslladats al Valle de los Caídos.
ALTRES HOMENATGES
Palència: el desembre de 2010, es
van col·locar dues plaques de granit negre en el cementiri municipal
com a homenatge a les 117 víctimes
de la repressió franquista a la província, exhumades i inhumades en
un únic panteó, gràcies a la intervenció d’Esperanza Pérez Zamora.
El dia 14 d’abril de 2011, coincidint
amb el vuitantè aniversari de la proclamació de la Segona República,
es va fer un acte d’homenatge als
represaliats. A l’acte hi van assistir
el president de l’ARMH de Palència,
Pablo Garcia Colmenares i la mateixa Esperanza Pérez Zamora.
Venta de Baños: l’ARMH de Palència, en col·laboració amb l’ajuntament de Venta de Baños, va retre
homenatge el 30 d’abril de 2011,
als setanta-dos veïns de la localitat represaliats pel franquisme. Es
va fer una ofrena floral al cementiri
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denominació dels carrers i les places
públiques5 de Palència amb referències a personatges destacats en la
rebel·lió militar de juliol de 1936
i la posterior Guerra Civil. A més, i
pel mateix motiu, es requeria la retirada dels reconeixements i medalles concedits en nom de la ciutat a
personalitats polítiques de la Guerra
Civil i la dictadura franquista.
ALTRES ACTIVITATS

Homenatge a les 100 víctimes de la repressió franquista a la localitat de Dueñas.
Font: ARMH de Palència, 2 de maig de 2010.

de la localitat, durant la qual hi va
haver lectura de poemes i de testimonis. S’hi va inaugurar una placa
commemorativa amb els noms de
les víctimes de la repressió durant
la Guerra Civil.
LLISTA DE CARRERS FRANQUISTES
La Llei 52/2007, de 26 de desembre de 0027, que reconeix i amplia
drets i estableix mesures a favor dels
qui van patir persecució o violència
durant la Guerra Civil i la Dictadura,
coneguda com a Llei de la Memòria
Històrica (LMH), en el seu article 15
estableix que les Administracions
públiques, en l’exercici de les seves
competències, prendran les mesures
oportunes per a la retirada d’escuts,
insígnies, plaques i altres objectes o
mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la
rebel·lió militar, de la Guerra Civil i
de la repressió de la Dictadura.

L’any 2011, l’ARMH de Palència
va fer un llistat amb els noms dels
pobles de Palència que en els seus
carrers encara tenien noms i símbols franquistes. En un total de 193
carrers apareixien noms i esdeveniments relacionats amb el franquisme. D’acord amb l’article 159
de la Llei de Memòria Històrica,
l’ARMH de Palència va demanar als
diversos ajuntaments la substitució
d’aquests noms per d’altres que no
tinguessin cap mena de relació amb
el franquisme. Atesa la passivitat de
molts ajuntaments, l’ARMH de Palència va requerir la Subdelegació
del Govern que instés aquestes localitats a complir el que establia la llei
vigent. Només uns pocs ajuntaments
van accedir a canviar els noms dels
seus carrers.
El mes de març de 2016, uns quants
professors de la Universitat de Valladolid4 van fer un informe on es justificava la necessitat del canvi de

4
5
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L’ARMH de Palència du a terme diverses activitats de divulgació i commemoració. Coincidint amb l’aniversari de la proclamació de la II
República, l’ARMH de Palència organitza algun acte que recordi aquesta
efemèride. A més, anualment hi ha
cicles de conferències sobre algun
aspecte relacionat amb la memòria
històrica.
CONCLUSIONS
L’ARMH de Palència s’ha constituït
com un referent indispensable en el
llarg procés de dignificació de la memòria dels qui van perdre la vida en
defensa dels valors democràtics que
va representar la II República: homes
i dones que han romàs massa temps
en l’oblit de la història. Gràcies a
les diverses activitats dutes a terme
per l’ARMH de Palència, els familiars
dels qui van ser perseguits i assassinats per les seves idees han aconseguit una certa compensació moral
per la pèrdua dels seus familiars. La
tasca de l’ARMH és fonamental per
evitar que es pugui oblidar la tragèdia que va suposar l’enfrontament
civil a l’Espanya dels anys trenta.

Pablo García Colmenares, Anastasio Ovejero Bernal, Enrique Delgado Huertos, María Teresa Alario Trigueros i Ángel de Prado Moura.
En aquest àmbit, s’ha aconseguit, per exemple, que la plaça que abans
s’anomenava d’Abilio Calderón, es digui Plaza de los Juzgados. Aquest canvi
s’ha aconseguit gràcies al pronunciament en sentència, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu de Palència, el mes d’abril de 2016, mitjançant el
qual s’ordenava a l’ajuntament de Palència a elaborar un catàleg de totes
les restes de la Guerra Civil i del franquisme, així com també la retirada dels
carrers i les façanes de noms i símbols d’aquests moments

ENTREVISTA

DE COM LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA
ES POT CONVERTIR EN DOBLE VICTIMITZACIÓ
Juanjo Arranz

Llicenciat en Pedagogia, membre fundador de
l’Asociación Salamanca Memoria y Justicia (ASMJ)
i nét de Santiago Martí

A

questa entrevista es va fer dimecres 31 de gener a Barcelona, al
bar de El Pi, on una placa que hi ha
a l’entrada de l’establiment informa
que en aquell indret es va fundar el
PSUC, el dia 23 de juliol de 1936. En
Juanjo hi treballa a prop i amablement ens va cedir una hora del seu
temps. Amb en Juanjo hi havia Agustina Merino i jo mateix. Se’l veu una
persona afectuosa, amb determinació, acollidora i agraïda pel fet que
ens interesséssim per la seva història. Se sent molt orgullós d’haver
recuperat la història del seu avi Santiago i de reconfortar la seva família
del seu dolor, especialment la seva
mare. En Juanjo diu que ha estat
el treball més important de la seva
vida. És membre fundador de l’Asociación Salamanca Memoria y Justicia, el 29 de juny de 2009 que, en un
acte organitzat per l’associació, va
col·locar un monòlit en el cementiri
de Peñacaballera en record de San-

tiago Martín. La mare d’en Juanjo i
una de les seves ties, Visi, finalment
van poder portar flors a la tomba del
seu pare, al cap de 73 anys d’haver
estat assassinat.
Com vas arribar a tenir coneixement d’aquests fets?
Per la meva família, la meva mare
i les meves ties. I la meva àvia, a la
qual sempre recordo trista i endolada. Es va quedar sola al poble. La
meva mare que havia nascut l’any
1926 va venir a Barcelona l’any 1943,
a servir. De seguida van venir tots i
la meva àvia es va quedar sola, i ja
força gran va anar a viure amb una
de les seves filles, la meva tia Mari.
Va morir a Mallorca, on havia anat a
viure amb la seva filla. Jo sempre la
vaig veure trista. Sempre. Tot el que
en sé és perquè m’ho ha explicat la
meva família, que eren, a banda de
mare, sis germans més. El meu avi

era jornaler i la seva dona i els seus
fills van quedar desemparats quan el
van assassinar.
Què et van explicar i què vas saber?
El meu avi, Santiago Martín, va
ser assassinat el 24 d’agost de 1936
per una banda de falangistes en un
indret anomenat “La Garganta”, del
municipi de Peñacaballera, província
de Salamanca. Havia estat detingut
per la Guàrdia Civil el 23 d’agost als
voltants de Valdelageve quan portava un missatge familiar a un altre veí
del seu poble de naixement, Sotoserrano, on s’havia amagat per por a les
represàlies polítiques. Va ser traslladat als calabossos de Lagunilla, on la
meva àvia, Antonia Rodríguez, el va
visitar i el va veure per últim cop el
24 d’agost amb clars indicis d’haver
estat torturat. Més tard, una “saca”
duta a terme per falangistes unifor-
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mats se’l va endur. Curiosament els
falangistes que van matar el meu avi
no eren del poble ni dels voltants
més pròxims. Van ser falangistes de
Piedrahita, on amb un tal “Cañete”,
que era qui els dirigia, van cometre moltes barbaritats pels voltants.
Aquell mateix dia, el 24 d’agost de
1936, uns veïns de Peñacaballera el
van trobar mort per arma de foc. Va
ser enterrat, amb permís de l’alcalde, com a “desconegut”, a la fossa
comuna d’aquell municipi.
Algú va veure com l’assassinaven?
Un nen va veure com li disparaven un tret al clatell i deixaven el
cadàver en aquell indret; el van matar exactament al pont de “Las Gargantas”. I per casualitats de la vida,
aquell nen, amb el temps, ja amb la
democràcia, va arribar a ser alcalde amb la UCD, amb el PSOE i amb
el PP. Això ho va investigar la meva
germana, que és vuit anys més gran
que jo. Va contactar amb aquest testimoni que li va explicar el que va
veure. I aquest va ser el primer fil
del qual vam anar estirant la meva
germana, l’associació i jo mateix.
On van enterrar el teu avi?
Vam saber que l’alcalde que hi havia a Peñacaballera, franquista està
clar, no es va portar malament quan
van matar el meu avi. Sembla que
era una persona força sensible i que
va permetre que l’enterressin a la
fossa comuna que l’ajuntament té al
cementiri municipal.
En el certificat de defunció el meu
avi figura com a desconegut, però
gràcies al testimoni anterior sabem
que és a la fossa. Quan el van matar
tenia 52 anys.
Quins motius tenien per matar-lo?
El motiu aparent era el que ja he
explicat abans: que la Guàrdia Civil
el va detenir quan portava un missatge d’un veí que estava amagat.
Però el meu avi va ser dirigent de la
Casa del Poble de Sotoserrano i probablement deuria estar afiliat a la
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UGT. Mesos abans del cop d’Estat, el
25 de març de 1936, la Federació de
Treballadors de la Terra, de la UGT
va liderar l’ocupació de finques. I el
meu avi hi deuria participar com ho
van fer totes les federacions de la
UGT. Aquest, penso jo, deuria serne el motiu. És una deducció perquè
aquesta és la manera com van actuar els insurrectes i els seus aliats, i
tots els qui van participar dirigint les
ocupacions van ser assassinats sense
compassió. Ma mare i les meves ties
també em van explicar que hi havia
també un altre motiu: el meu avi
havia clavat un mastegot al secretari de l’ajuntament. Per què? No ho
sé, però segur que això també hi va
ajudar, però ell no tenia cap mena
d’antecedent de sang ni de cap altra mena. Només era culpable de
defensar els drets dels jornalers del
seu poble i creure en els valors democràtics i socials de la República
Espanyola.
Com va quedar la seva família després de la seva desaparició?
Va deixar set fills orfes, cinc noies
i dos nois. A ells, Vicente i Diego,
com que ja es trobaven en edat militar, se’ls van endur com a soldats,
tot i que eren fills de vídua. Però la
meva àvia no tenia la consideració
de vídua perquè el meu avi no estava oficialment mort, estava desaparegut. Es van endur els meus oncles
i la família va passar moltes necessitats, molta fam i molt menyspreu.
La meva àvia i la meva mare m’explicaven el fred que passaven quan
anaven a espigolar olives. La vida
era molt difícil. Ma mare va venir a
Barcelona l’any 1943, amb 16 anys.
Van venir totes les filles i la meva
àvia es va quedar sola al poble. Quan
l’àvia es va fer més gran la meva tia
Mari la va portar a Barcelona. La recordo molt gran i molt trista, amb
els cabells recollits.
Quan es va començar a parlar de
tot això a casa teva?
Quan la Transició. La meva germana, que és vuit anys més gran que

jo, militava al PTE i per aquest fet
ma mare tenia pànic. Era allò de “tu
no et fiquis en política”. Van aparèixer novament tots els fantasmes del
passat. Recordo que una vegada la
meva mare va trobar sota el llit de
ma germana una maleta plena de
propaganda política i recordo com
els meus pares van esmicolar els papers. Els meus pares sentien pànic.
Quan va arribar la democràcia
se’n va començar a parlar més i més
relaxadament, de tot això. Jo vaig
estar a la CNT i també vaig prendre
consciència del nostre passat i va
ser arran d’aquesta conscienciació
que em vaig interessar pel meu avi
i la seva desaparició. Només sabíem
que estava enterrat a Peñacaballera.
Vaig posar-me en contacte amb un
diputat pel PSOE de Salamanca i vaig
ajudar a fundar l’associació.
L’associació us va facilitar la tasca?
Ja ho crec. I també he de dir que
l’alcaldessa d’aleshores, que era
del PP, ens va ajudar molt a localitzar la fossa on hi ha enterrat el cos
del meu avi. Quan hi vam col·locar
la placa en record de Santiago, ella
va presidir l’acte entre banderes republicanes i envoltada d’adversaris
polítics. Va ser així.
Aquest acte va tenir lloc el 21 de
juny de 2009, organitzat per l’Asociación Salamanca Memoria y Justicia
(ASMJ). En record seu, i en un intent
de reparació històrica d’aquests
fets, es va col·locar un monòlit al cementiri de Peñacaballera. En aquest
acte vaig acompanyar la meva mare
que 73 anys després podia finalment
portar flors a la tomba del seu pare
i mitigar una mica el dol de tants
anys. D’aquesta manera vam tancar
un cercle gràcies al treball de ma
germana, de l’ASMJ i meu.
Més endavant, vaig lluitar perquè
s’exhumessin les restes del meu avi
i amb aquesta finalitat vaig reunir
la meva família. De les quatre filles
que quedaven, només una estava
d’acord a exhumar-lo i dur-lo a Sotoserrano. Les altres van dir que ja
en tenien prou, que no volien passar
més dolor. A l’acte de col·locació de

la placa hi van ser present ma mare i
la meva tia Visi.
Què va passar amb la placa?
Pocs de nosaltres podíem imaginar que tant de temps després i amb
més de quaranta anys de procés més
o menys democràtic, podíem tornar
a viure una segona victimització. En
el nostre cas, l’agost de 2012, en
dur unes flors a la tomba del meu
avi vam descobrir que la placa del
monòlit havia estat profanada i arrencada. Segons es va explicar als
membres de l’ASMJ hi havia certes
persones a les quals no els agradava que explícitament s’identifiqués
a la làpida els assassins de Santiago
Martín com a falangistes. No només
se’ns nega la reparació sinó també la
veritat històrica.
Aquests fets van ser denunciats als
jutjats de Béjar el 10 d’octubre de
2012 i, encara avui dia, no han estat
aclarits. Van ser declarats sobreseguts i arxivats amb una rapidesa inusual –sis dies després de presentar
la denúncia- atesa la impossibilitat
de conèixer-ne els autors. Un fet
sorprenent en un país en el quals
els processos judicials acostumen a
allargar-se anys i panys. Més tard, el
8 de febrer de 2013, es va tornar a
col·locar una placa en memòria de
Santiago Martín.
Juanjo, com veus la situació de
la recuperació de la memòria en
aquests moments?
Hi ha un discurs falsament conciliador i escassament democràtic
del qual han gallejat els constructors de la Transició a l’Estat espanyol segons el qual, desenterrar les
víctimes, identificar fosses, en conclusió, reparar situacions injustes

és tornar a obrir ferides i recuperar
l’enfrontament entre les dues Espanyes. És un relat que, a més de perpetuar una de les moltes deficiències democràtiques del nostre Estat,
consolida la impunitat i esperona als
qui alegrement tornen a victimitzar
els nostres familiars, ultratjant i violant els exemples d’identificació i
homenatge que s’han aconseguit de
dur a terme amb l’esforç de molts
familiars i activistes.
Ben segur que els lectors coneixen
moltíssims casos i fins i tot en són
protagonistes de molts. Però voldria
remarcar com és de sorprenent ser
testimoni de com la democràcia espanyola ens negava la restauració
de la memòria dels nostres familiars i continuava condemnant-los a
l’oblit. Massa polítics, alguns d’ells
hereus d’aquells que van ser protagonistes dels anys de plom, es manifesten amb menyspreu en relació
als processos de recuperació de la
memòria que lideren les famílies
i les associacions. Un estat que es
diu democràtic i de dret, que pretén ser homologable amb els seus
veïns europeus, no pot continuar ignorant sistemàticament el seu passat, negant la restauració de drets
a les víctimes, i arribar fins i tot a
homenatjar obertament els botxins
o minimitzant els seus delictes, com
es fa a Espanya.
Acabar amb el règim del 78 també significa recuperar ja la memòria
dels qui van ser víctimes del franquisme. No podem oblidar que és
un dels dèficits en el qual es basa
l’actual status quo amb el qual volem trencar. I per aquesta mateixa
raó em sembla interessantíssim que
una associació memorialista com la
vostra mantingui una revista que recuperi la memòria de les víctimes
del franquisme.

Per acabar...
Aquest estiu penso anar a visitar
la tomba del meu avi. Hi aniré amb
la família i seguiré el mateix ritual de sempre: aniré a la floristeria
de Béjar, encarregaré les flors amb
els colors de la bandera republicana i rendirem homenatge a Santiago. M’agrada anar-hi de tant en tant
perquè, a més, és un indret molt bonic.
I abans d’acomiadar-nos, en Juanjo ens recorda novament que se sent
molt orgullós d’aquest treball de recuperar la memòria del seu avi Santiago. I se sent també orgullós d’haver fet minvar el dolor de la seva
família. Se sent hereu i deutor del
seu avi. Recorda amb afecte quan la
seva mare li deia-renyava “ets com
el teu avi”, “et passarà com al teu
avi”... I abans de tornar a la feina
decideix acompanyar-nos a la granja
on va treballar la seva mare, granja
M. Viader. I només entrar-hi és rebut
amb afecte per un dels treballadors
, amb el qual intercanvia notícies de
famílies i pobles en un ambient càlid
i dolç de pastisseria de sempre en un
món diferent.
Rosario Calero Grillo
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Amb el suport de:

