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A

quest 2019 s’escauen vuitanta
anys del final del “cop militar”,
l’ocupació de Catalunya per les tropes rebels i la retirada. És per això
que vam decidir que la commemoració d’aquests fets històrics tan
importants la faríem mitjançant la
publicació de la nostra revista amb
el tema de la “repressió franquista
a Catalunya”. El nostre objectiu bàsic és fer conèixer a la majoria de
la població el que va passar durant
el franquisme, a fi i efecte de contrarestar la desmemòria imposada
fins fa ben poc, i també recordar les
víctimes ja que amb això contribuïm
a l’enfortiment de la democràcia en
què vivim.
La derrota de la Catalunya republicana va començar amb l’entrada de
les tropes franquistes a Lleida el 3
d’abril de 1938. El 5 d’abril Franco
suprimia l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya de 1932. El 13 d’aquell

mateix mes l’exèrcit va arribar a Vinaròs, amb la qual cosa aïllava Catalunya de la resta del territori republicà. El general Vicente Rojo, cap
de l’Estat Major de la República, va
organitzar l’última gran ofensiva republicana: la batalla de l’Ebre, que
va durar 116 dies, entre el 25 de juliol i el 16 de novembre de 1938. La
derrota republicana en aquella batalla va deixar indefensa Catalunya.
El 15 de gener de 1939 els facciosos
van ocupar Tarragona i el 26 del mateix mes Barcelona; el 4 de febrer,
Girona i el 10 de febrer van arribar
a la frontera amb França. Havia acabat l’ocupació militar de Catalunya,
tot i que la guerra no acabaria oficialment fins l’1 d’abril de 1939.
Entre les acaballes de gener i començaments de febrer de 1939 es
calcula que van fugir a França pel
Pertús, Portbou i altres punts de
l’Alt Empordà unes 350.000 perso-

nes: dones, infants, gent gran i soldats, molts d’ells ferits, avançaven a
peu en direcció a França. A aquesta
quantitat de gent caldria afegir-hi
els qui van traspassar la frontera
pels camins de les comarques del
Ripollès i la Cerdanya. El nombre
d’exiliats arribà a gairebé mig milió
de persones. No sé sap el nombre de
persones que van morir a les carreteres camí de França.
Un cop passada la frontera van iniciar un recorregut marcat pel maltractament, el fred, la fam, la por i
la mort. La majoria dels vençuts, espanyols i catalans, van ser internats
en improvisats camps de concentració com els d’Argelers, Sant Cebrià,
Barcarès, Ribesaltes, etc., que no
reunien condicions d’habitabilitat.
Més de la meitat dels exiliats van retornar a la Nova Espanya Franquista.
Prop de 200.000 van patir les conseqüències de la Segona Guerra Mun-
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dial i, en alguns casos, la deportació
als camps d’extermini nazis. Desproveïts de la seva condició de presoners de guerra, considerats com a
apàtrides, 4738 persones van morir
en el camp de Mauthausen-Gusen,.
Finalment, la majoria de supervivents es va establir a França, en països llatinoamericans, al Magrib i, en
un nombre inferior, a la Unió Soviètica o en altres països europeus.
El president de la República, Manuel Azaña; de la Generalitat, Lluís
Companys; del govern basc, José
Antonio Aguirre i el cap del govern
republicà, Juan Negrín van passar a
França el 5 de febrer de 1939. A la
Nova Espanya, va començar una terrible persecució de tots els acusats
de ser rojos i separatistes. Catalunya va quedar dividida entre vencedors i vençuts. La Catalunya republicana fou reprimida de la mateixa
manera que ho va ser la resta de
l’Espanya republicana però, a més,
també va ser reprimida l’especificitat catalana.
Amb l’entrada dels militars rebels
a les ciutats i als pobles va començar la prohibició de parlar en català, com havia passat abans a Euskadi
amb el basc. Qualsevol persona que
parlés català en públic tenia moltes possibilitats de ser detinguda.
Per a Ramon Serrano Suñer, cunyat
de Franco i ministre de l’interior, el
nacionalisme català era una malaltia
que calia erradicar
Un amic de Franco, periodista i
cronista oficial del règim, Víctor
Ruiz Albéniz, va publicar un article
en què comentava que molts companys franquistes estaven convençuts que Catalunya necessitava “un
càstig bíblic (Sodoma i Gomorra)
per tal de purificar la ciutat roja, la
seu de l’anarquisme i del separatisme... com a únic remei per extirpar
aquests dos càncers mitjançant el
termocauteri implacable”.
El 28 de gener de 1939, els equips
de la Delegació de l’Estat per a la
Recuperació de Documents (DERD)
van començar a escorcollar els edi-
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ficis significatius de Barcelona, tasca
que van acabar el 7 de juny del mateix any. Dues-centes tones de documentació van viatjar en tren i en camions des de Catalunya a Salamanca. Aquests documents van facilitar
la repressió duta a terme durant els
anys 40 pel Tribunal Especial per a la
Repressió de la Maçoneria i el Comunisme creat a l’empara de la llei del
mateix nom de l’1 de març de 1940.
La guerra contra la República va
continuar a les presons, als camps de
concentració, als batallons de treballadors i també a l’exili. Les presons
provincials com ara la Model i les
Corts a Barcelona, Pilats a Tarragona,
la de Lleida –ampliada amb el Seminari Vell- i la de Girona, a l’edifici
del Seminari Diocesà es van omplir de
gom a gom. A Catalunya van funcionar setze camps de concentració situats a catorze localitats. També hi va
haver vint batallons de treballadors
on van treballar 13.694 presoners.
Van ser processades unes vuitanta
mil persones, entre les quals hi havia
set mil dones. A Catalunya, en total,
van ser condemnades a mort 4.200
persones, de les quals van ser assassinades 3.400, disset de les quals
eren dones.
Els escenaris dels assassinats van
ser els cementiris de Lleida (més de
500 persones), Girona (514 persones)
i Tarragona (724 persones). A Barcelona l’indret escollit va ser el Camp
de la Bota (1706 persones), des d’on
van ser traslladades a El Fossar de
la Pedrera de Montjuïc. Un nombre
menor d’assassinats va tenir lloc al
Fossar de Montjuïc, entre els quals
destaca el del president de la Generalitat, Lluís Companys.
Aquestes fosses i espais de dol catalans van ser dignificats pel Memorial Democràtic de Catalunya l’any
2010, anys desprès de la dignificació
de El Fossar de la Pedrera de Montjuïc. Les Associacions de Memòria van
jugar un paper molt important en el
tema de la dignificació de les fosses.
La repressió política també fou important en relació als docents que

van ser acusats d’esquerranosos i
catalanistes. Molts alts càrrecs de la
Guàrdia Civil també van ser assassinats pel fet d’haver-se mantingut
fidels al Govern de la Generalitat de
Catalunya.
La repressió franquista als republicans no es va limitar únicament a
les detencions massives i a les execucions. També se’ls va sotmetre a
un programa d’extorsió fomentada
des de l’Estat. Mitjançant la Llei de
Responsabilitats Polítiques, de 9 de
febrer de 1939, va tenir lloc la repressió econòmica. Les sancions van
ser: inhabilitacions, desterraments
i pèrdua parcial o total de béns. La
llei considerà que la subversió roja
va ser la causant de la guerra i que,
per tant, havia de ser ella la qui
n’assumís la culpa i els costos. Es va
criminalitzar la pertinença a un partit polític o sindicat, la prestació de
serveis a l’administració republicana, l’oposició a l’aixecament militar,
ja fos amb actes concrets o passivament.
Publiquem aquesta revista per
saber-ne més, d’aquest univers repressiu, de l’exili i de las polítiques
públiques de Memòria a Catalunya.
La revista ha estat possible gràcies
a la col·laboració desinteressada de
22 historiadors i historiadores, especialistes i investigadores del tema
que ens ocupa. Una d’aquestes historiadores, Conxita Mir Curcó, catedràtica d’Història de la Universitat
de Lleida, ha estat la responsable
de la coordinació d’aquest monogràfic. Gràcies a tothom, i en especial
a Conxita, hem fet possible, després
de molts mesos de treball, l’edició
que teniu a les mans. I no puc deixar
d’esmentar Francisco Espinosa Maestre, el qual va animar alhora Conxita
Mir per tal que treballés amb nosaltres en la coordinació de la revista.
A tothom, en el meu nom i en el de
l’Associació, moltes gràcies per la
seva desinteressada col·laboració en
pro de LA VERITAT, LA JUSTÍCIA, LA
REPARACIÓ I LES GARANTIES DE NO
REPETICIÓ.

CATALUNYA EN L’EUROPA FEIXISTA

Francesc Vilanova

Universitat Autònoma de Barcelona
Fundació Carles Pi i Sunyer

A

bans de llançar-se a explicar què
amaga el títol d’aquest article,
cal una certa precisió o algun aclariment. De quina «Europa feixista»
estem parlant? No és una pregunta
absurda. El feixisme a Europa fa
acte de presència amb l’arribada de
Mussolini i els seus seqüaços al poder italià l’octubre de 1922. Altres
països, a l’est del continent, començaran a derivar cap a posicions feixistitzants i totalitàries en aquestes
dates. El gener de 1933, els nazis
aconsegueixen el poder polític a Alemanya. L’Europa feixista es comença a configurar més clarament com
un bloc de països emergents (amb
Alemanya i Itàlia al capdavant) en
l’escenari internacional. L’abril de
1939, després de dos anys i mig de
guerra sagnant, el feixisme espanyol
(és a dir, la coalició de falangistes,
integristes catòlics, dreta tradicional, partit militar, etc., que ha assumit bona part dels signes d’identitat de propostes com la italiana o
l’alemanya) aconsegueix la victòria

militar i s’imposa a la península ibèrica; el seu veí geogràfic, Portugal,
li porta uns quants anys d’avantatge amb el seu Estat corporatiu (el
feixisme a la portuguesa, per dirho ràpidament). El juny de 1940, la
França republicana ha desaparegut;
el país ha estat dividit en dos. Una
part viu sota el domini directe dels
alemanys; l’altra s’està intentant
configurar en una forma d’Estat més
feixistitzant que feixista, però que
podem posar al mateix sac de l’Europa feixista.
Fem un recompte ràpid, situant-nos l’estiu de 1940: Catalunya
viu esclafada pel franquisme (la
variant espanyola del feixisme) per
dues vies repressives complementàries. La primera és el sistema repressiu comú al conjunt d’Espanya,
que no fa distincions territorials:
consells de guerra, responsabilitats polítiques, depuracions de tota
mena, acomiadaments laborals que
tapen depuracions per motius polítics, censura, etc. La segona via re-

pressiva, que està directament connectada amb la primera i acostuma
a agreujar les acusacions, és la que
fa referència a l’especificitat nacional catalana. Així, per exemple, el
mestre Josep Campmany va poder
patir un expedient de responsabilitats polítiques per l’acusació de ser
«católico, pero separatista». Difícilment, si Josep Campmany hagués
estat mestre a Ciudad Real, se li
hauria obert un procediment judicial amb aquesta acusació; probablement se l’hauria acusat de republicà, lliurepensador, francmaçó, ateu,
etc., però no de separatista.
En segon lloc, és una societat profundament traumatitzada i dividida.
Traumatitzada, sobretot, en aquells
sectors socials que es van sentir derrotats en la guerra i, alguns d’ells,
per la revolució dels primers mesos
de la guerra. El doble procés de violència havia afectat el conjunt de
la població, però uns ho van viure
pitjor que altres. Trobaríem incomptables testimonis sobre això.
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I dividida entre vencedors i vençuts. La divisió no ha de respondre
sempre a valors de classe. Alguns
burgesos i gent benestant es van
sentir derrotats i ho van viure: professionals depurats (arquitectes,
metges, advocats, per exemple),
empresaris perseguits i amb patrimonis confiscats; sectors benestants
empobrits pel desastre econòmic de
postguerra i orfes del projecte polític i cultural que havia representat
el catalanisme republicà dels anys
trenta. En canvi, trobaríem treballadors, funcionaris i petits empresaris, assalariats entusiasmats
amb la retòrica falangista i el retorn
de la religió catòlica. Aquí hi ha una
part de la Catalunya feixista que
s’afegirà als vencedors de la guerra,
tant els qui arriben amb les tropes
franquistes i italianes com els qui
eren a l’exili o els qui esperaven a
la rereguarda.
Aquesta Catalunya feixista, heterogènia, d’orígens diversos i amb
conviccions desiguals, oportunista i
pragmàtica o profundament creient
en el feixisme i les seves promeses,
és la que domina el panorama públic del país en els anys quaranta i
connecta amb l’Europa feixista que,
en aquells anys, arriba a la seva màxima expansió: Alemanya domina
mig continent; Itàlia sembla poder
dominar el Mediterrani i part de
l’Àfrica del Nord (un miratge de curta durada, però real durant un breu
període de temps); la França del
mariscal Pétain és l’antirepública en
què totes les dretes del continent
somniaven quan existia la III República francesa; Espanya i Portugal
estan alineades amb els feixismes
continentals; l’Europa liberal i democràtica ha desaparegut; la Gran
Bretanya no sembla que pugui fer
res per recuperar influència al continent.
Com es produeix el lligam entre
aquests feixismes? La liaison catalana amb l’Europa feixista va venir,
sobretot, per la via de l’admiració i
la fascinació, la recepció dels èxits
italians i alemanys en els primers
anys de la Segona Guerra Mundial, i
la recerca de valors comuns en uns
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projectes, els nazi-feixistes, que tenien alguns elements una mica tèrbols; per exemple, l’evident menyspreu nazi pel catolicisme i les seves
institucions; les excessives teoritzacions racistes que topaven de ple
amb la doctrina de l’Església; etc.
Tanmateix, sempre es podien trobar discursos, actituds, propostes
compatibles, acceptables i amb les
quals sentir-se identificat en un projecte comú.
El primer vincle admiratiu, la primera mostra d’aquesta associació
anímica entre franquisme i feixisme-nazisme era, naturalment, la
guerra civil espanyola. Fixem-nos
en la nota que l’ajuntament de Barcelona va confeccionar per donar
la benvinguda a Heinrich Himmler,
l’octubre de 1940, a la ciutat, adreçada a la premsa: «Barcelona, como
las otras ciudades que han tenido el
honor de recibir a S.E.D. Heinrich
Himmler, Jefe de la Policía Alemana, ha de demostrar también cómo
sabe acoger aquellas visitas que le
son especialmente gratas y que le
recuerdan además el apoyo que recibió España en los momentos más
decisivos para su historia y porvenir.
En la Casa Consistorial seran puestas mañana, miércoles, las colgaduras y espera la Alcaldía querrán
acompañarla, como siempre, las
entidades, corporaciones y particulares, en esta manifestación en obsequio del ilustre huésped que honrará a la ciudad de Barcelona con su
presencia». És a dir, la clau de volta
de l’admiració era el recordatori de
l’ajut alemany al bàndol franquista.
Aquest seria un argument que s’aniria repetint constantment en els
anys següents, amb una variant interessant: a partir de l’estiu de 1941,
amb l’ofensiva alemanya sobre la
Unió Soviètica, la identificació entre
les dues guerres (la “Cruzada” i «la
lucha contra el bolchevismo») i la
cooperació entre les dues dictadures es va igualar plenament. Així, si
fins aleshores els franquistes havien
d’agrair l’ajut nazi, ara es podien
posar al mateix nivell, ja que les
dues dictadures lluitaven pels mateixos objectius. El primer, natural-

ment, era el d’alliberar el continent
de l’amenaça comunista; això s’havia fet a Espanya entre 1936 i 1939,
i ara tocava a l’Europa de l’Est. El
Correo Catalán, el diari tradicionalista de Barcelona, ho explicava molt
bé a l’hora de presentar la missió de
la División Azul, que era a punt de
marxar al front de guerra: «cuando
la sangre de nuestra sangre está a
punto de ser derramada por segunda vez en un lustro, con la misma
finalidad misionera y defensora de
los valores religiosos y ciudadanos»
(4 juliol 1941) .
El segon objectiu, després de donar el mateix sentit a les dues guerres, era l’esperança que l’Espanya
franquista tindria un lloc d’honor en
la nova Europa que s’estava construint a partir de l’empenta nazi a
tot el continent: «Es ya hora que las
democracias se hagan a la idea de
que el artificio gibenrino ha fenecido y que han quedado arrumbados,
por tanto, sus modos, así como echados a un lado los intereses singularísimos, que eran su musa inspiradora y determinante. Los pueblos
serán convocados y concurrirán a la
nueva mesa diplomática europea
con su carta de derechos, no de egoismos. Y como a la argucia sustituirá
la claridad y la rectitud, fácil será
entenderse. España tiene un puesto señaladísimo alrededor de esta
mesa. Es inútil cuanto se intente
para que lo deje vacío» («España en
la reunión de Berlín», Diario de Barcelona, 4 desembre 1941).
L’admiració —de vegades, la fascinació pura i dura— pel «miracle alemany» tenia dues vessants: aquest
del nou ordre continental; i un segon, que era la sorprenent recuperació del país sota el govern dels nazis
des de començament de 1933. Veure
com s’havien desfet dels obstacles
del Tractat de Versalles, com s’havien fet amos d’Àustria i Txecoslovàquia, com havien desafiat les grans
potències imperialistes (la Gran Bretanya i França), sense que els tremolessin les cames (per exemple, a
Munic el setembre de 1938). Tornant
a la visita de Himmler a Barcelona,
La Vanguardia Española ho explicava

molt bé: «Pocas palabras más necesitaremos consignar como expresión
de la complacencia y del honor que
sentimos al dar la bienvenida a quien tanto hizo, con un ardiente patriotismo, que ha de merecer aplauso
de todos los corazones nobles, que
sientan su respectivo patriotismo,
para sacar a su país de la humillación, del ludribio y de la ruina a que
le había condenado el sanedrín de
Versalles. La paz interior que Himmler dio como fruto de su obra al
Führer-Canciller en respuesta a la
confianza que éste había depositado
en él, ha sido la base del engrandecimiento y de la victoria de Alemania. Esa paz interior no fue lograda
tan sólo con inexorables normas de
energía y de aplicación estricta de
la ley, sino también por la ejemplaridad de una conducta de lealtad al
Führer y de amor a la patria» (23
octubre 1940).
Aquí apareix un altre element fonamental en la liaison entre feixismes: l’admiració pels dictadors, el
culte a la personalitat dels tirans,
en aquest cas el joc de comparacions entre Franco i Hitler. Mentre, a
Espanya, el culte a la personalitat
a Franco es desenvolupava a un ritme vertiginós (és molt recomanable
la lectura paral·lela de dos diaris
barcelonins de llarga tradició, com
són La Vanguardia Española i Diario
de Barcelona, sobretot en les dates
més assenyalades del calendari franquista: 26 de gener, 1 d’abril, 18 de
juliol, 1 d’octubre, etc.), els grans
cronistes del moment, que treballaven per al setmanari barceloní Destino. Política de Unidad, van entrar
de ple en la literatura sacralitzadora
de la figura de Hitler. Per exemple,
Manuel Penella de Silva, el periodista valencià, que havia estat cap
de la Falange a Leipzig i exercia de
corresponsal a Berlín -treballava per
a Diario de Barcelona, Destino. Política de Unidad i El Alcázar-, es deixava anar amb una evocació del dictador nazi tutelant el descans dels
seus subdits: «¡La noche! ¡La noche!
He aquí el tema extraño y virgen de
la Gran Alemania. Duerme el pueblo
ario, el de los hijos de la luz, mi-

Si hom contempla la fotografia sense cap dada de context, podria pensar que es tracta d’un acte del
partit nazi en qualsevol racó d’Alemanya durant els anys trenta o durant la Segona Guerra Mundial.
Tanmateix, som a Barcelona, el 30 d’abril de 1939, al Col·legi Alemany. Es commemora «la fiesta nacional del 1º de mayo» i s’hi han convidat «quince soldados de nuestro glorioso Ejército, heridos en la
lucha contra el marxismo, a los que se hizo objeto de grandes atenciones y obsequios». El protagonista
de l’acte va ser Von Obernitz, cap de les Milícies d’Assalt, que hi havia estat convidat expressament
per comentar «el discurso pronunciado la semana pasada por el Canciller Hitler en el Reichstag»
(Arxiu Fotogràfic de Barcelona-Pérez de Rozas).

entras su Führer, bajo la luna que
saca plata de aquellas montañas,
atento al bien de su pueblo, cosecha inspiración en las profundidades
de la noche. ¿Y qué negara ella a
sus fieles enamorados?» («El trabajo
del Führer. La tarea en la noche»,
Destino. Política de Unidad, 185, 1
febrer 1941). I Manuel Brunet, el periodista català de llarga trajectòria
en la premsa regionalista d’abans de

la guerra, es fixava en les aficions
arquitectòniques dels dictadors italià i alemany: «¿No es una paradoja
que los dos propulsores más grandes que la arquitectura ha tenido
en nuestra época, Hitler y Mussolini, deban servirse de esta arma [la
aviación] contra la arquitectura? No
dudéis de que a esos dos hombres
la acción destructora de los aviones
de bombardeo les horroriza. Pero
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el atraso moral de la humanidad no
les permite hacer otro uso de esta
nueva arma.[...] Suponer que cada
uno de esos dos hombres encarna un
genio de la destrucción sería grotesco. Ambos han creado o impulsado
la construcción de grandes monumentos.» («La guerra y la arquitectura», Destino. Política de Unidad,
186, 8 febrer 1941).
Amb els feixistes italians, la relació d’amistat i admiració era exactament igual, potser una mica més
propera per qüestions de llengua,
cultura i proximitat. Quan es va inaugurar la cripta dels italians caiguts, naturalment es va fer èmfasi
en el fet que la cripta «perpetuará
la memoria de aquellos bravos legionarios italianos, muertos en un
abrazo de armas con sus camaradas
españoles en la victoriosa ofensiva
de los ejércitos nacionales para la
liberación de Cataluña» (Solidaridad Nacional, 9 novembre 1941). En
aquest acte va destacar el discurs
de l’alcalde de Barcelona, Miquel
Mateu i Pla, perquè ens porta a un
dels moments culminants d’aquesta
liaison entre feixisme italià i franquisme català: «Estad seguro, señor
cónsul, de que Barcelona, que estima como propia la Casa de los Italianos, sabrá guardar este Sagrario
y que cada vez que un barcelonés

pronuncie esa frase magnífica que
conmueve siempre lo más profundo
del ser: ¡Caídos por Dios y por España!, considerará incluidos en su
invocación a estos muertos italianos que por Dios y por España cayeron». La mort en combat contra el
comunisme i els altres mals de les
democràcies liberals (i el separatisme, naturalment) agermanava tots
els feixismes europeus, incloent-hi
l’espanyol (i el català).
Ara bé, els lligams interfeixistes
s’estenien a d’altres àmbits, més
enllà de les experiències bèl·liques
compartides o la il·lusió de poder
formar part del nou club de potències europees que, se suposava, es
constituiria després que Alemanya
hagués guanyat la guerra al continent. Per exemple, en l’àmbit
acadèmic i cultural també es van
produir notables mostres d’identificació, sobretot perquè la cultura
nazi (si és que això existia) tenia,
com en els projectes expansionistes
del lebensraum, un esperit paneuropeu que alguns acadèmics espanyols
aspiraven a compartir. Per exemple,
el crític d’art Luis Monreal Tejada
(que havia estat l’home clau en la
maquinària franquista de reorganització del patrimoni artístic català
després de la guerra) sospirava davant el suposat «espíritu europeo»

Un responsable de l’Exposició d’Arquitectura Moderna Alemanya, que s’estava duent a terme a l’antic
Palau del Parlament l’octubre de 1942, explica a Antonio Correa Veglison, governador civil de Barcelona, i a Alfredo Kindelán, capità general de la IV Regió, algunes característiques d’una de les maquetes
que s’hi van exposar. La mostra va ser rebuda amb entusiasme per la Barcelona franquista del moment, tant la política com l’acadèmica.(Arxiu Fotogràfic de Barcelona-Pérez de Rozas).
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que exhalava l’Exposició d’Arquitectura Moderna alemanya, que havia arribat a Barcelona la tardor de
1942: «La Exposición de la Moderna Arquitectura Alemana, en estos
momentos de lucha en defensa de
una Civilización milenaria, constituye un símbolo y una realidad.
Reafirma la existencia del espíritu
europeo y demuestra que éste posee en nuestro tiempo tanta vitalidad como en otras épocas históricas
de las que nos sentimos orgullosos.
Y esta conclusión, clara y manifiesta, debe llenarnos de confianza en
los destinos de nuestro Occidente»
(«Una nueva interpretación del Clasicismo», Solidaridad Nacional, 21
octubre 1942). És a dir, tot allò que
sortia de l’Alemanya nazi —des de
la manera de fer la guerra fins a les
propostes arquitectòniques, passant
per l’activitat esportiva— implicava
la promesa d’un nou ordre europeu
en el qual tots els feixismes del continent, com l’espanyol, s’hi podien
sentir acollits, teòricament. El que
s’amagava era que, en la cosmovisió
nazi del món, aquesta nova Europa
estaria exclusivament al seu servei
i organitzada segons els seus interessos; però aquesta era una qüestió
que no es plantejava en públic (ni
en privat).
La identificació entre el franquisme local i la potència nazi era
absoluta. Per exemple, prenguem la
visita de l’hispanista Karl Vossler a
Barcelona, el 13 de març de 1944,
com una mostra significativa. L’acadèmic venia a fer una conferència
sobre «La influencia europea de San
Isidoro», un tema molt pertinent
en aquells anys, ja que venia a assenyalar que la nova Espanya franquista (també renascuda de les cendres republicanes, com Alemanya
havia renascut de les cendres del
Tractat de Versalles), recuperant la
història autèntica de la Hispanitat
medieval i fent-se seva la biografia
del sant castellà, tornava a tenir un
paper en el nou ordre europeu, com
l’havia exercit a l’Edat Mitjana. La
nòmina de personatges que el van
anar a rebre a l’Institut Alemany de
Cultura, reflecteix perfectament

qui era qui en el poder civil i militar de la Barcelona franquista: «el
teniente coronel don Rafael Moreno, ayudante de campo del capitán
general, que representaba al laureado teniente general Moscardó;
el comandante señor Ortega-Costa,
ayudante del general gobernador
militar, por la citada autoridad; el
señor Riquer, por el gobernador civil
y jefe provincial del Movimiento; el
presidente de la Diputación Provincial, señor Argemí; el consejero nacional, camarada Santa Marina; el
jefe de la Milicia Universitaria, coronel Mur; el decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de esta universidad, reverendo doctor Cirach; el
académico, reverendo don Higinio
Anglés; el director del Instituto del
Teatro, señor Díaz-Plaja; el cónsul
general de Alemania en Barcelona,
doctor Kroll; los cónsules, doctores Reggenberg y Reuschenbach;
el jefe de la sección cultural de la
Embajada, doctor Petersen; el jefe
en España del partido nacional-socialista, doctor Hans Thomsen; el
director del Instituto Alemán de
Cultura, doctor Krotz; el presidente de la Asociación de Enseñanza
alemana, doctor Von Steindorf; el
director del Colegio Alemán, señor
Stegmann; y otras personalidades y
jerarquías» (La Vanguardia Españo-

la, 14 març 1944).
I, encara, hi podríem afegir una altra visita notabilíssima. El 7 de juny
de 1944 (l’endemà del desembarcament aliat a Normandia), el gran
jurista de l’Alemanya nazi, Carl Schmitt, era a Barcelona per fer una
conferència al Col·legi d’Advocats;
el tema era «La situación actual
del Derecho en Europa» (i cal mirar
el mapa d’Europa d’aquell juny de
1944 per a fer-se una idea de què
volia explicar Schmitt). Era, com la
conferència de Vossler, una mena de
cant de cigne del que hauria pogut
ser (i, potser, els dos acadèmics encara es pensaven que era realitzable, malgrat la marxa de la guerra)
el nou ordre europeu que, suposadament, instauraria el nazisme, en
complicitat amb els altres feixismes
continentals. Fidels a les amistats
antigues i complaents amb els camarades alemanys, hi van fer acte
de presència, de nou, les primeres
autoritats de la ciutat: Antonio M. Simarro, degà del Col·legi d’Advocats
i de la Diputació provincial; Ángel
Traval, vicepresident de la Diputació
i degà del Col·legi Notarial; Francisco Gómez del Campillo, rector de
la Universitat de Barcelona; Carlos
Trias Bertran, tinent d’alcalde de
l’ajuntament; Julio Fournier, president de l’Audiència Provincial; etc.

Hi havia admiració i identificació amb allò que representava i
estava fent l’Alemanya nazi (també la Itàlia feixista, però la guerra
no li havia anat gens bé i la tardor
de 1943 va desaparèixer d’aquest
panorama), en la mesura que era el
que volia fer l’Espanya franquista
després d’haver guanyat la guerra
el 1939. I aquestes projeccions es
repetien en tota l’escala de la dictadura, des de la cúpula falangista
a Madrid (primer amb Ramón Serrano Suñer, després amb José Luis
Arrese), fins al poder local barceloní (el militar, el civil i l’acadèmic).
La Catalunya franquista (en la qual
es barrejaven falangistes catalans i
espanyols, conservadors antiliberals
i anticomunistes, tradicionalistes i
franquistes purs i durs) va viure uns
anys enlluernada per l’Europa feixista i tot allò que prometia. De la
mateixa manera que la gran derrota
de 1945 va permetre, a bona part
dels integrants d’aquesta Catalunya
franquista, reescriure biografies i
amagar manifestacions escrites,
també és lícit pensar que, abans
de 1945, la liaison havia estat profundament sincera i entusiasta. Va
ser un instant en la llarga dictadura
franquista, però va marcar a sang
i foc les trajectòries dels nostres
franquistes de primera hora.
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LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A CATALUNYA
EN LA IMMEDIATA POSTGUERRA1
Joan Villarroya Font

Professor Universitat de Barcelona

Q

uan el 10 de febrer de 1939 es
va donar per acabada la guerra a
Catalunya, encara que alguns passos
fronterers no foren ocupats fins al
dia 13, aquest final l’hem d’entendre des de l’òptica militar, ja que
precisament per aquelles mateixes
dates la guerra, des de una perspectiva política i social, es a dir, la de
continuar-la per aixafar els enemics,
prioritàriament, polítics, arribarà al
seu punt més alt.
Des que les tropes franquistes havien trepitjat Catalunya, la primavera
de 1938, ocupant una petita part de
territori català, el situat a l’oest del
Segre i al Sud de l’Ebre, començà la
repressió. En aquest territori, durant
la resta de l’any 1938, al costat dels
consells de guerra, 31 persones foren
afusellades a Vinaròs i 16 a Gandesa
després de ser jutjades; desenes de
persones detingudes en diversos pobles lleidatans, principalment a la
comarca del Pallars Sobirà, van ser
executades sense judici, quan suposadament eren traslladades a altres
pobles o ciutats. Eren els consells de
cuneta que, des del juliol de 1936,
havien ocasionat desenes de milers
de víctimes de cap a cap de la geo-
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grafia espanyola.
Un cop ocupada Catalunya, la maquinària repressiva franquista continuà la seva feina, iniciada mesos
abans. Aquesta maquinària de baix a
dalt començava a cada racó de Catalunya. Primer les denúncies, després
les detencions i els maltractaments
als pobles d’origen, els trasllats a les
presons dels pobles on hi havia jutjats militars -en general eren els caps
dels partits judicials- i, finalment, el
trasllat a les presons provincials a les
quatre capitals. Barcelona, Lleida,
Tarragona i Girona. Algunes de les
persones detingudes i traslladades
mai no arribaren al seu destí. Aquest
és el cas d’un grup de detinguts de
Súria i Olesa de Montserrat. Encara
1

avui es desconeix el lloc on foren enterrats els qui van ser assassinats a
Súria. Les detencions eren efectuades per la guàrdia civil, per la policia i per escamots de falangistes i
requetès que actuaven com a policies auxiliars. En el cas de la ciutat
de Barcelona també funcionava una
policia paral·lela, coneguda amb el
nom de Rondin Anti-marxista, dirigit
per un capità de la guàrdia civil, Manuel Bravo Montero.
De dalt a baix a Catalunya, l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació era l’òrgan que centralitzava
la justícia ( o repressió) a Catalunya
i a la qual s’enviaven els milers de
causes quan es tancaven en el territori de la IV Regió Militar. Primer es

Per a la realització d’aquest article entre altres obres m’he basat en els llibres
de Benet i Morell, Josep. La mort del president Companys. Barcelona, Edicions
62, 1998. Bernal Cercós, Àngels. Procediments Judicials Militars (Sumaríssims)
1939-1980. De l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 2015. Corbalán Gil,
Joan. Justícia, no venjança: els executats pel franquisme a Barcelona, 19391952. Valls. Cossetània, 2008. Gimeno Llarden, Manuel. Revolució, guerra i
repressió al Pallars, 1936-1939. Barcelona. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1987. Solé i Sabaté, La repressió franquista a Catalunya: 1938-1953.
Barcelona. Edicions 62,1985. Risques Corbella, Manel. Procés a la Guàrdia Civil.
Barcelona, 1939, Barcelona. Pòrtic 2001.

va establir a Lleida, l’abril de 1938,
i posteriorment es va traslladar a
Barcelona el mes de gener de 1939.
Es va instal·lar al Palau de Justícia
de Catalunya i a finals de 1940 es va
traslladar a l’edifici del Govern Militar de la ciutat comtal.
L’allau de detinguts va superar
amb escreix la capacitat de les presons existents abans de la guerra.
A part de les presons provincials,
la Model a Barcelona, la de Pilats a
Tarragona, la de Lleida ampliada al
Seminari Vell i a Girona on la presó se situava a l’edifici del Seminari
Vell, nombrosos edificis al llarg del
país foren habilitats com a camps de
concentració o presons. Dels primers
tenim el d’Horta, a la ciutat de Barcelona; l’edifici de la Universitat a
Cervera; la Carbonera, a Figueres.
Dels segons tenim el Palau de les Missions a Montjuic i l’edifici del Cànem
al Poble Nou. Les dones, excepte a
Barcelona que estaven en un altre
presó, la presó de Les Corts; a les altres capitals catalanes es trobaven a
les mateixes presons que els homes,
però en espais habilitats.
Un cop havia finalitzat la fase sumària els sumaríssims en la seva fase
plenària foren celebrats majoritàriament a la ciutat de Barcelona, però
també se’n celebraren a Terrassa,
Manresa, Mataró, Vic i Vilanova i la
Geltrú, Tarragona, Tortosa, Reus,
Falset, Lleida, Balaguer Solsona, Girona i Figueres que també foren escenari de consells de guerra.
L’escenografia dels judicis estava
presidida per un tribunal format per
cinc membres militars, un cap com a
president, tres oficials com a vocals
i un cinquè que havia de pertànyer
al Cos Jurídic militar. El defensor era
militar i d’ofici i no tenia a les mans
el sumari fins poques hores abans del
judici. Si tenim en compte que fins
a les acaballes de l’any 1939, en un
sol judici i en poc més d’una hora
es jutjaven de deu a vint persones,
encara que el defensor intentés fer
el màxim pels acusats les possibilitats de reeixir-hi eren mínimes. Els
acusats ho foren majoritàriament de
tres delictes: el de rebel·lió militar,
el d’adhesió a la rebel·lió i d’auxili a

Fotografia de la Pedrera del Cementiri de Montjuïc de Barcelona

la rebel·lió. Aquests tres delictes estaven tipificats en el Codi de Justícia
Militar i, per tant, la justícia va ser
patrimoni exclusiu de l’exèrcit, que
es vantava de la rapidesa i eficàcia
en les seves actuacions judicials.
Els judicis eren públics, i el ritual
sempre el mateix: el secretari llegia el resum de les actuacions dels
acusats; a continuació el fiscal intervenia per demanar les penes, en
general, les màximes i el defensor, a
l’inrevés, demanava, en general, les
mínimes o penes més baixes. A continuació els inculpats tenien la paraula però, en general, es limitaven
a proclamar la seva innocència i poc
més. A continuació, el tribunal deliberava i dictava sentència, la qual
no es podia recórrer. Un cop dictada,
el tribunal havia acabat la seva feina
i l’auditor de guerra l’aprovava, el
jutge militar permanent era l’encarregat d’aplicar-la un cop era ratificada per l’autoritat militar superior;
en cas de pena de mort, el mateix
Franco.
El primer afusellat, un cop finalitzada la campanya de Catalunya
-la guerra no acabaria fins el dia 1
d’abril- fou l’advocat Eduardo Barriobero Herranz, cap de l’Oficina
Jurídica i militant del Partit Federal. Fou executat el dia 14 de febrer al camp de la Bota a Barcelona. Aquest indret, molt a la vora del
mar, fou l’escenari del nombre més
alt d’executats de tot Catalunya. A

partir d’aquesta data i malgrat que
el record de la gent parlava d’afusellaments diaris la realitat és que no
fou així. El mes on més dies hi va haver afusellaments fou el de maig de
1939. 22 dies i, concretament, el dia
31 hi va haver execucions simultànies a Barcelona, Girona i Tarragona.
El juliol d’aquell mateix any els dies
foren 17. El dia 15 foren afusellades
19 persones a Barcelona i 31 a Tarragona. Aquesta xifra fou superada el
dia 31 d’aquell mateix mes de juliol: 69 persones foren afusellades a
Girona i 35 a Lleida; un total de 104
persones. El mes de novembre hi va
haver execucions 13 dies i el dia 15
foren afusellades simultàniament 12
persones a Barcelona, 33 a Girona i
40 a Tarragona. A partir de 1940 la
xifra d’afusellaments fou molt inferior a la de l’any 1939.
Els escenaris de tots aquests afusellaments foren, en el cas de Lleida
Tarragona i Girona els respectius cementiris i en el cas de Barcelona el
Camp de la Bota. Només un nombre
insignificant dels més de 3300 afusellats a Catalunya ho foren als fossars
de Montjuïc. Uns quants militars foren executats en aquest castell militar, entre ells el general Antonio Escobar Huertas, que el 19 de juliol de
1936 era coronel de la Guàrdia Civil,
i el president de la Generalitat Lluís
Companys. Tots dos l’any 1940. Escobar, cap de l’exèrcit d’Extremadura,
havia estat detingut a Ciudad Real
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Monument de l’Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya.

l’abril de 1939 i Companys a França, a la zona ocupada pels alemanys.
Foren traslladats a Barcelona, ciutat
on segons els franquistes fou l’escenari de la seva actuació contra “el
Glorioso Alzamiento Nacional”.
En parlar de la Guàrdia Civil, la repressió dels guanyadors fou implacable i venjativa sobre els alts comandaments d’aquest cos a Catalunya,
ja que considerava la seva actuació
com a traïció i clau i decisiva en el
fracàs del cop d’Estat a Barcelona. El
sumaríssim que s’obri contra aquests
caps portava el número 1 dels oberts
a Catalunya i la data d’inici fou el
27 de gener de 1939, quan el coronel Francisco Brotons es va presentar a les noves autoritats. En els dies
successius s’hi varen presentar els
tinents coronels Juan Aliaga Crespí,
Antonio Moreno Suero i Modesto de
Lara Molina i el comandant Mariano
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Aznar Montfort. Tots haurien pogut
marxar a l’exili, però no ho van fer
confiant en la justícia dels guanyadors i aquesta fou inexorable: tots
foren condemnats a mort i afusellats
el 24 de març de 1939, al Camp de
la Bota i no en un recinte militar, fet
que entre els militars professionals
es considerava una humiliació.
La mateixa sort va tenir el general
José Aranguren Roldan, que el juliol de 1936 era el responsable de la
Guàrdia Civil a Catalunya i que en
acabar la guerra era governador militar de València. Detingut, fou traslladat a Barcelona, jutjat en consell
de guerra i afusellat al Camp de la
Bota, la matinada del 21 d’abril de
1939. Sembla que Aranguren era especialment odiat per alguns comandaments de l’exèrcit franquista.
Aquests noms individuals no ens ha
de fer oblidar que en total a Catalu-

nya foren condemnades a mort entre
el final de la guerra i 1945 unes 4200
persones de les quals, amb algunes
variacions segons les investigacions,
foren afusellades unes 3400 -disset
de les quals eren dones-; la resta fou
indultada. La meitat dels executats
ho fou l’any 1939, i a la província de
Barcelona. L’edat de la majoria oscil·lava entre els 25 i 40 anys. És a
dir homes, la majoria casats i amb
fills. Ara bé, la xifra d’executats es
una part relativament petita de les
quasi 80.000 persones que foren processades (més de 7000 eren dones)
durant el franquisme, la majoria de
les quals ho foren en la immediata
postguerra. Un 90% entre els anys
1939 i 1945.
Estadísticament, entre els executats dels quals coneixem la militància política quasi 500 eren d’ERC
i 400 de la FAI. Del PSUC, hi havia
176 militants i del seu antagonista, el POUM, 149. Sindicalment, un
47% dels que en tenim dades estaven afiliats a la CNT i un 18 % a la
UGT. Al Sindicat de la Unió de Rabassaires, que tanta força tenia en
algunes comarques vinícoles abans
de la guerra, un 6%. Totes aquestes
xifres tenen una lògica total amb el
que correspon a les forces polítiques
i sindicals d’esquerra, que eren majoritàries a Catalunya en el moment
d’esclatar la guerra civil.
Territorialment les comarques
més castigades, en relació a la població que hi vivia, foren: la Conca de Barberà, la Terra Alta i les
Garrigues, comarques agràries i de
renda baixa. Ara bé, aquestes dades es basen en persones que foren
executades després de ser jutjades
en consells de guerra. Si a aquestes
dades hi afegim les persones executades sense cap judici, no tinc cap
dubte que la comarca on la repressió franquista es mostrà amb tota la
seva magnitud i barbàrie fou la comarca del Pallars Sobirà. Els executats amb judici foren molts pocs, no
més de 60, entre els quals algunes
dones. Encara avui moltes d’aquestes víctimes romanen en el lloc on
foren enterrades pels seus botxins.
I han passat 80 anys.

LA REPRESSIÓ SOBRE LA GUARDIA CIVIL

Manel Risques Corbella

Professor d’Història Contemporània
a la Universitat de Barcelona

I
Durant la guerra, Franco va expressar ben aviat la seva desconfiança
envers la Guàrdia Civil pel paper que
havia tingut el 18 de juliol de 1936,
una desconfiança que es mantindria
més enllà de la victòria, i que s’expressà en la possibilitat de dissoldre-la. De fet, fins el juny de 1939,
quan la Inspecció General del Cos es
traslladà a Madrid i se’n nomenà poc
després Eliseo Alvarez Arenas com a
nou cap, no quedà garantida la seva
continuïtat amb la condició, però,
d’una remodelació del Cos que es
concretaria en la llei de 13 de març
de.1940. En aquesta norma va quedar
configurada la “nova” Guàrdia Civil
franquista en el marc de creació del
nou model de seguretat que s’estava
dissenyant. Com a dada significativa,
aquell mateix any en foren expulsats
1.096 guàrdies que s’havien incorporat al “nou” Cos, acusats de deslleialtat per “...haber abandonado a
sus suerte a los “patriotas”, como se
denominaba en la zona nacional a los
sublevados...1.
La Guàrdia Civil, des dels inicis de
la guerra, estava sota sospita perquè
el 18 de juliol una part dels seus caps
s’havia enfrontat al “Movimiento Na-

cional” i havia defensat la legalitat
republicana, i més de la meitat dels
seus efectius va mantenir-se en zona
republicana durant la guerra2. Va ser
a partir d’aquí que Franco valorà la
possibilitat de dissoldre el Cos i substituir-lo per unitats de l’exèrcit a les
quals s’incorporarien falangistes, a
manera de policia política. Per això
va ordenar a la seva assessoria jurídica del Quarter General que emetés
informe sobre la possibilitat de dissolució. Aquesta entitat, on hi havia
militars tan rellevants com Martínez
Fuset o el que seria futur ministre
de la Governació, Blas Pérez, va manifestar-se reticent a la proposta i
recomanà al Caudillo que, atesa la
transcendència del tema, demanés
un altre informe a un organisme superior, de màxim rang, com era la
Junta Tècnica de l’Estat. La resposta de la Junta va anar en la mateixa
1

2

direcció, de desaconsellar-ne la mesura. El tema, però, ni de bon tros
quedà tancat sinó que les reticències
continuaren i l’amenaça de dissolució
es mantingué viva al llarg de la guerra. D’altra banda, l’alternativa a la
qual obria el pas, sí que tenia acceptació dins de la Falange, en especial
per part de Serrano Suñer que veia la
possibilitat de disposar d’una policia
política sota el seu control i posar-la
al servei de l’Estat totalitari. A més,
disposava de l’assessorament de Himmler per dur-la a terme. En canvi, no
tenia el suport de caps militars tan
significats com Yagüe, Varela, Muñoz
Grandes, Camilo Alonso Vega o Vigón, partidaris de la continuïtat de
la Guàrdia Civil, tant per l’estreta
vinculació d’aquest Cos amb l’exèrcit
com per la garantia que oferia en les
tasques d’ordre públic. També l’influent militar falangista Agustín Muñoz

Dos terços dels expedientats eren ex-carrabiners. Aquest cos havia estat suprimit d’acord amb l’article 4 de la llei de 1940, que els incorporava a la Guàrdia
Civil. La raó, la seva adscripció majoritàriament republicana: un 66% del cos
s’havia mantingut amb la República durant la guerra. López Corral, Miguel, La
Guardia Civil. Claves históricas para entender a la Benémerita y a sus hombres
(1844-1975). La esfera de los libros, Madrid 2009, p. 397-398.
López Corral sitúa el 55% del Cos en territorio republicà, i afegeix que el 83% de
les seves víctimes ho van ser al costat dels republicans: només un 17%, al costat
dels sollevats. op .cit., p.390
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Grandes era favorable al manteniment de la “benemèrita” i contrari a
les milícies falangistes en el manteniment de l’ordre públic. Així doncs, la
problemàtica esdevingué un element
important en les tensions i enfrontaments que s’anaven expressant de
forma cada cop més visible dins el
nou règim emergent fins al punt que
pel 1941 es produiria la defenestració de Serrano Suñer (1941), que va
ser substituït al capdavant de Governació pel coronel Valentín Galarza,
ferm partidari de la continuïtat de la
Guàrdia Civil. En aquells moments,
com ja hem vist, aquesta continuïtat
ja estava garantida.
Un darrer factor també hauria anat
decantant la balança a favor de la
“Benemérita”: la necessitat de perseguir i acabar amb els qui, a les zones ocupades, havien escapat i s’anaven refugiant a la muntanya. El seu
nombre anava augmentant i quan es
completà l’ocupació de tot Espanya
els refugiats ja eren un problema que
preocupava el règim, preocupació
que aniria creixent en la mesura que
s’anaren vertebrant com a nuclis de
guerrillers. Davant aquesta amenaça
la guàrdia civil oferia majors garanties d’eficàcia en la persecució dels refugiats i, immediatament, en la lluita
contra els guerrillers3.
II
La dinàmica política que portà a
superar la desconfiança i a garantir
la continuïtat del Cos fou indissociable amb la repressió que havia de
garantir el càstig als traïdors i era la
condició bàsica per a la creació de la
“nova” Guàrdia Civil franquista de la
qual quedaven exclosos tots aquells
que no certifiquessin la seva fidelitat irreprotxable i un clar compromís
amb el nou règim.
D’antuvi, la Guàrdia Civil a la zona
nacional quedà paralitzada perquè
se’n van suspendre els ingressos, i es
van adoptar mesures disciplinàries
extremes i de control que havien de
garantir la nítida lleialtat dels seus
homes; així, per exemple, la incitació
a la denúncia de qualsevol membre
sobre el qual es projectés la mínima
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Aranguren al consell de guerra contra Goded, 1936.
Foto: Agustí Centelles

Risques, Manel; Barrachina, Carles. Procés a la
Guàrdia Civil. Pòrtic, Barcelona 1939, p. 36

ombra de sospita sobre aquest punt,
els consells de guerra, els expedients
de Responsabilitats Polítiques (des de
febrer de 1939), etc. D’altra banda,
es van aplicar els mateixos instruments de repressió contra els detinguts quan els sollevats ocupaven nous
territoris, contra els “traïdors” que
havien ofert resistència militar o no
havien estat prou diligents per passar-se al Movimiento Nacional.
I si en un territori els “traïdors” havien assolit una especial rellevància
era a Barcelona on els principals caps
de la Guàrdia Civil es van mantenir
al costat de la Generalitat el 19 de
juliol de 1936, on el sollevament fracassà i on el general Goded, cap dels
revoltats, fou jutjat en consell de
guerra, en el qual va intervenir com
a testimoni de càrrec el general José
Aranguren, el màxim cap de la Guàrdia Civil de la 5a zona (Catalunya)
des de l’abril de 1936; condemnat a
mort i executat. Aranguren s’havia

3

Els caps de la Guàrdia Civil en actiu el 19
de juliol de 1936 van ser detinguts (estan
remarcats en negreta a l’organigrama),
van ser sotmesos a consell de guerra, la
Causa 1/39 i, llevat del cas de Luis Espinosa Ortiz, se´ls imposà la pena de mort
i foren executats. No van ser els únics,
però atesa la seva significació jeràrquica
ens centrarem en ells.

negat a afegir-se a la revolta militar
quan per telèfon, directament, li ho
reclamà Goded el 19 de juliol de 1936
tot al·legant que el seu honor, la seva
paraula i els juraments militars li ho
impedien. Passem a analitzar com va
ser la repressió sobre aquests comandaments4.
III
El 27 de gener de 1939, l’endemà de
l’ocupació de Barcelona, van ser detinguts el coronel Brotons, els tinents
coronels Moreno, Lara i Aliaga, i el
comandant Aznar. I el 28, el comandant Espinosa5. Foren traslladats a la
Model on el 8 de febrer els va prendre
declaració el jutge instructor de la
Causa 1/39, la primera que s’instruïa
a Barcelona. El 10 de març se celebrà el consell de guerra i el 24 eren
afusellats, llevat d’Espinosa, que fou
condemnat a 30 anys de presó.
En el curs de la instrucció, el jutge

Hem seguit en aquest apartat bona part de l’aportació de López Corral, Miguel,
op. cit, p. 391-394
4 Hem tractat àmpliament aquesta problemàtica a Risques, Manel; Barra
china, Carles, Procés a la Guàrdia Civil. Barcelona 1939. Pòrtic, Barcelona,
2001. El que exposem a continuació està contrastat en aquest text, llevat
del que indiquem de forma específica.
5 Tots ells havien romàs a Barcelona després del 19 de juliol, sense intervenir al
front bèl·lic. La seva trajectòria a la rereguarda va ser diversa i s’allunyà en
diversos graus del procés revolucionari que es va seguir fins al punt que Brotons,
Aliaga i Lara serien separats dels seus càrrecs, mentre que Espinosa i Moreno
havien tingut vinculacions amb els facciosos.

Roberto Zaragoza, reclamà la presència del general Aranguren i del coronel Escobar i, en no presentar-se, els
declarà en rebel·lia el dia 17. Cinc
dies després dictava ordre de processament contra ells per un delicte de
rebel·lió militar, que també demanava en els altres casos.
Aranguren era a València,6 i quan
va ser ocupada el 30 de març va refugiar-se al consolat de Panamà (on
s’aplegaren altres 10 militars i 27 civils) i, per ordre de Franco, va ser detingut en aquest espai diplomàtic que
va ser assaltat per forces de la Guàrdia Civil dirigides pel coronel d’Ocupació de València Antonio Aranda i el
cap de la comandància de la Guàrdia
Civil, José Castaño. El 8 d’abril va ser
traslladat a la Model de Barcelona,
sotmès a consell de guerra al cap de
set dies, i executat el dia 21.
Escobar comandava l’exèrcit republicà d’Extremadura i va rendir-se
a Yagüe a les acaballes de març de
1939. Rebutjà l’oferiment de refugiar-se a Portugal, fou traslladat a Madrid el 2 d’abril, ingressà al penal de
San Antón i el dia 20 fou traslladat a
la presó militar “El Cisne”. El 12 de
juny el visità el jutge instructor del
sumaríssim 1576/39 per comunicar-li
el seu processament per un delicte
de rebel·lió militar. El 20 de setembre l’Auditoria de Madrid acceptava
la petició de la de Barcelona (era la
quarta vegada que ho feia) i s’inhibia
en favor seu, de manera que el sumaríssim 1576/39 s’incorporà a la Causa
1/39. El 7 de desembre fou traslladat
a Barcelona on ingressà al castell de
Montjuïc. El 21 de desembre se celebrà el consell de guerra i la pena de
mort s’executà el 8 de febrer.
Així doncs, la rapidesa fou la característica de la instrucció, dels consells
de guerra i de les execucions. Només
en el cas d’Escobar va dilatar-se el
temps d’instrucció, amb la inhibició
de la causa i el seu trasllat a Barcelona, i, sobretot, el temps que va
transcórrer entre la sentència i l’execució: 49 dies. Durant aquest temps
hi va haver diverses intervencions a
favor de la commutació de la pena,
des del cardenal Segura, primado de
la Nueva España, fins (pel que sem-

bla) el Vaticà, així com la presentació
d’avals en favor seu per part de congregacions religioses com els jesuïtes
i les monges adoratrius. Cap d’aquestes accions ni tampoc el prestigi que
tenia Escobar, al qual calia afegir la
seva condició de catòlic practicant,
van tenir eficàcia. Va morir agenollat,
amb un crucifix a les mans.
IV
Finalment, vull remarcar dos aspectes d’aquesta causa, extrapolables a
d’altres que van seguir-se contra oficials i càrrecs de la Benemèrita.
A. La decisiva participació de membres del Cos, tant en la detenció com
en la prestació immediata de declaracions a l’Auditoria de Guerra -que
van permetre al jutge militar trobar
indicis de criminalitat que justificaven l’ingrés a la presó dels afectats- i
al consell de guerra, com en l’elaboració dels informes que constituirien
la matèria bàsica sobre la qual reposarien les acusacions del fiscal i les
sentències.
Així, per exemple,el coronel Brotons va ser detingut al carrer pel brigada Amado Sarasa —que havia estat
a les seves ordres el 19 de juliol— i
que el va portar davant del jutge militar de guàrdia, Salvador Heredia.7
Denuncià que el seu cap “no secundó el Movimiento Nacional” i que va
exercir el seu comandament “a satisfacción de todos los dirigentes rojos
por la forma como perseguía a todas
las persones de derechas”. Tot seguit
va donar el nom d’altres dos sots-oficials que podien declarar i que van
presentar-se immediatament a fer-

6
7
8

ho. El caporal Martínez Guerrero, que
també havia estat detingut pels “rojos” a la rereguarda fins al 6.4.1938,
l’acusà de no haver impedit la mort
de caps i oficials del Cos detinguts a
“l’Uruguay” i que van ser afusellats, i
denuncià que va actuar en connivència amb els “comités rojos para llevar a cabo el asesinato de todas las
personas de derechas pertenecientes
al cuerpo de la Guardia Civil”. Després declarà el brigada Ramos Vilches
-que havia estat detingut amb Sarasa- que el responsabilitzà de no haver
protegit el tinent Amador Aguinaco,
que fou assassinat per les patrulles
de control el setembre de 1936. I reforçà la declaració de Sarasa, tot dient que Brotons exercí el càrrec amb
entusiasme i “a la completa satisfacción de los dirigentes de esta ciudad”. En veure el comandant Mariano
Aznar -que havia estat a les ordres de
Brotons a la Plana Major de la 3r terçtambé detingut, va declarar contra
ell en els mateixos termes que contra Brotons, tot afegint que no podia
precisar si ambdós eren “de ideas
izquierdistas”. Brotons havia estat
depurat i cessat el 14.9.1937 per
desafecte al règim republicà i Aznar
també fou cessat pel mateix motiu el
novembre del mateix any.
Al llarg de la instrucció judicial
-també en les dels altres encausatsels testimonis de guàrdies civils ocuparan una posició central al costat
dels informes signats pel Cos en els
quals, segons aporta José Luís Cervero, va tenir un paper destacat el que
seria nou comandant accidental del
19è terç arran de l’ocupació de Barcelona, tinent coronel Bruno Ibáñez8.

Aranguren va continuar a Catalunya com a general en cap i, després del fets de
maig de 1937, passà a València com a governador militar de la plaça i cap de la
zona interior.
Sarasa havia estat detingut per Brotons i empresonat a la caserna Casaramona per
la seva acció “en pro de la Causa Nacional”.
Cervero, José Luís, Los rojos de la Guardia Civil. Su lealtad a la República les
costó la vida. La esfera de los libros, Madrid 2006. Segons aquest autor, Bruno
Ibáñez va ser responsable de matances de guàrdies civils a Còrdova i els altres
destins que ocupà fins arribar a Barcelona. A més destacava per la seva …predilección por denunciar por escrito a sus superiores, compañeros y subordinados,
atribuyéndoles actuaciones políticas o conductas promarxistas que no habían
existido nunca en el comportamiento de los denunciados… i el qualifica de virtuoso de la delación… Cervero, op.cit, p. 320-321.
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Les falsedats van ser l’element característic dels informes que elaborà
contra Brotons, Aliaga, Aznar i Lara,
i posteriorment contra Escobar, i que
s’incorporaren a la causa 1/39. Testimonis i informes el conjunt dels
quals vénen a dimonitzar uns acusats que són presentats com a fidels
i entusiastes servidors dels “rojos”,
col·laboradors actius amb els comitès que es formaren a la rereguarda,
i de la repressió i els assassinats que
es cometeren contra els addictes
al Movimiento Nacional. Una màxima expressió de les falsedats va ser
l’acusació de traïció al “Movimiento”
a canvi d’un milió i mig de pessetes
—aquest suborn fou fals, mai no es
va verificar— contra el general Aranguren, que fou sotmès a un veritable
linxament personal i polític.
La ignomínia de les acusacions
portà Escobar a reaccionar a la lectura dels càrrecs que se li feien amb
aquestes paraules: “...Nunca podía esperar tanta falsedad y, sobre
todo, la agravante de perversidad”.
I el tinent coronel Lara Molina en la
darrera carta que envià a la seva família el 24 de març de 1939, poques
hores abans de ser executat, deia
que “...quiero olvidar la ligereza inconcebible, si no está inspirada por
la baja pasión, de los informes que
en el sumario aparecen, que yo era
rojo, de que yo hablaba con rusos,
etc. Si algún amigo de la G(uardia)
C(ivil), va a veros o lo encontráis,
recomendadle por mi parte, que
por honor corporativo no recogiera
informaciones que provengan del
arroyo, de la pasión, sino que sean
fundadas, controladas...”
B. Les sentències incorporen, amb
matisos, la versió oficial de la legitimitat del Movimiento Nacional
que s’havia produït per la necessitat d’acabar amb un Front Popular
imposat en unes eleccions violentes,
que inaugurà una era de terror i que
va sotmetre Espanya als dictats de
l’URSS. Tanmateix, aquest Movimiento hauria estat avortat per “...
los enemigos de la patria...” entre
els quals tenien una gran rellevància
els caps de la Guàrdia Civil de Barcelona, pel seu paper decisiu en la
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derrota. La conxorxa dels “traïdors”
va materialitzar-se en la reunió convocada per Aranguren el 17 de juliol,
on decidiren romandre fidels a la República i adoptaren “...las medidas
necesarias para impedir el triunfo
del Ejército...”, la concentració de
les forces del 3r terç que estaven disperses a Catalunya i les del 19è terç
a les casernes dels carrers Consell
de Cent i Ausiàs Marc, les consignes
a les “casas-cuartel” perquè s’inhibissin ...de la represión de los desmanes que el populacho iniciaba.., i
el rebuig als requeriments que se’ls
feia d’afegir-se al “Alzamiento”.
Quan s’inicià la rebel·lió van unir
les forces de les dues comandàncies
de Barcelona en una sola columna
que, sota comandament d’Escobar,
es desplaçà a la conselleria de Governació, on van rebre les ordres de
combatre a les “...Fuerzas Nacionales que se habían hecho fuertes
en distintos puntos de la capital logrando sofocar el Movimiento Nacional...”. Aquesta columna pujà per
la Via Laietana de Barcelona, va retre homenatge a Companys, ocupà
la plaça Universitat i rendí els nacionals que lluitaven a la plaça Catalunya. D’aquesta manera la Guàrdia
Civil va capgirar la situació.
Aquest relat es complementava
amb una caracterització política de
la personalitat dels acusats als quals
atorgava plena complicitat amb el
marxisme (Moreno), els considerava
lliurats al comitè comunista de guàrdies (Lara) i assessors dels comitès
que s’havien format després del 19
de juliol, tot participant en decisions
que, en alguns casos, van comportar
la pèrdua de moltes vides (Aznar).
En el cas d’Aranguren es posava molt
èmfasi en les acusacions contra Goded i Fernández Burriel, i en el cas
d’Escobar, en la seva condició “...
de agente del gobierno frentepopulista...” i perquè no va impedir, el
dia 20, la violència contra els darrers
“herois” que s’havien rendit el dia
20 al convent dels carmelites, alguns
dels quals foren assassinats pel “populacho”. Així doncs eren uns homes
plenament identificats amb el Front
Popular, protagonistes actius de la

violència exercida a la rereguarda i
amb dedicació entusiasta a la causa
marxista.
Aquestes derives ideològiques en
cap cas eren certes sinó que tant
Aranguren com Escobar tenien el
valor de la disciplina, de la jerarquia i de l’honor com a centre del
seu comportament i de la seva obligació, més enllà de la ideologia
personal. També en els altres casos
s’imposaren aquests valors el 19 de
juliol, si bé amb diferències: així,
per exemple, mentre Lara Molina
no mostrà dubtes al respecte, la
posició de Moreno Suero presentava ambigüitats fins al punt de tenir
contacte amb els sollevats, però cap
d’ells es passà als insurrectes, com
sí va haver-hi casos. L’actitud dels
qui van romandre a la rereguarda
va anar canviant després del 20 de
juliol, amb el procés revolucionari,
la dissolució de la Guàrdia Civil, la
formació de la Guàrdia Nacional Republicana i dels comitès del Cos. Si
alguns d’ells ja havien tingut aproximacions o simpaties envers el Movimiento (Moreno, Espinosa), el procés revolucionari encetat va provocar que tots ells es distanciessin del
que succeïa. No és aquest l’espai per
aprofundir en aquesta problemàtica, però el que hem apuntat permet
constatar que no responien al perfil
ideològic que recollia la causa 1/39.
Una altra qüestió, en la qual tampoc podem entrar, és la intervenció
de la Guàrdia Civil a Barcelona i el
seu caràcter decisiu. Ho hem analitzat detalladament i la conclusió a la
qual hem arribat és que va acabar
de decantar la balança a favor dels
republicans, tot constatant que la
seva acció va produir-se amb més
lentitud de la que es requeria, i trigà a materialitzar-se. Tanmateix, si
la opció d’Aranguren hagués estat
la de sumar-se a la rebel·lió -com li
reclamà Goded- no costa gaire imaginar la derrota de la República.
En aquest sentit volem recordar
que la memòria democràtica de la
Guàrdia Civil no ha estat reivindicada ni pel Cos ni ha estat recollida en
les polítiques memorials contemporànies.

LA REPRESSIÓ DURANT EL TARDOFRANQUISME:
UN «MODEL DUAL»
Javier Tébar Hurtado
Director de l’Arxiu Històric
de CCOO de Catalunya

L

a violència política, en la seva faceta de repressió física exercida
per la dictadura del general Franco,
ha estat objecte d’interès preferent
per part de la historiografia espanyola des dels anys vuitanta del passat
segle XX. Certament ha focalitzat la
seva anàlisi en l’etapa immediatament posterior a la finalització de la
guerra civil espanyola, però un mínim balanç historiogràfic ens mostra
que recentment els estudis històrics
han abordat els actors, les motivacions, les formes, les conseqüències i
el significat d’aquesta violència política durant l’etapa final de la dictadura. La reivindicació i l’exercici
de drets individuals i col·lectius en
diferents etapes i àmbits geogràfics
es va saldar amb víctimes com a resultat dels excessos i abusos policials
durant la dissolució de manifestacions públiques, en conflictes laborals,
en el curs de les detencions, etc. La
mobilització social i la protesta van
constituir en aquest sentit un element de desgast polític del règim.

Però també la violència exercida per
l’Estat franquista va tenir els seus
costos polítics per l’oposició política
organitzada. L’etapa històrica anomenada “Tardofranquime” caldria
inscriure-la dins dels processos de
democratització (en l’àmbit laboral, estudiantil, veïnal, professional,
etc.) produïts abans de l’anomenada
Transició a la democràcia.
Entre les continuïtats que reflecteixen l’evolució del règim, l’ordre
públic va ser una qüestió central i
la violència política en la seva història adquirirà un relleu particular
també durant la seva etapa final. Al
llarg dels anys seixanta, amb l’inici
d’un cicle de protesta protagonitzat
en particular en el món del treball i
estudiantil, s’obrirà un nou escenari
en el qual apareixen nous moviments
socials i també noves organitzacions
polítiques en l’àmbit de l’antifranquisme. Aquests canvis, que contribuiran a una “transformació democràtica” ja iniciats els anys seixanta,
van ser importants amb vistes al pro-

cés de transició política que hi haurà
durant la dècada següent.
Una aproximació als instruments,
les xifres i la dinámica de la
repressió
Davant l’extensió de la dissensió
social, la decisió presa pel règim fou
que la seva estabilitat passava en
bona mesura per la repressió protagonitzada per les instàncies judicials
(militars i civils) i pels diferents cossos que componien les forces d’ordre públic. Un repàs a les xifres del
funcionament de la justícia durant
aquells anys proporciona, fins a cert
punt, l’abast que va tenir l’actuació
repressiva. Segons les dades oficials
registrades per l’INI, entre 1959 i
1976 es van detenir 74.733 civils per
motius polítics i per delictes comuns,
dels quals van ser processats 68.400.
La justícia militar va jutjar en consells de guerra 1.817 civils entre 1969
i 1975. Aquesta jurisdicció, per tant,
es va seguir aplicant en els delictes
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greus, mentre que els de propaganda subversiva i d’associació il·lícita,
que van créixer extraordinàriament,
van ser assignats a una jurisdicció
civil encarnada per l’anomenat Tribunal de Orden Público (TOP). Va ser
al 1963 quan es va aprovar la creació
del TOP, un instrument d’excepcionalitat jurídica, la finalitat del qual
va ser perseguir i castigar els delictes polítics vinculats a l’oposició al
règim. Des de la seva creació, va
perseguir mitjançant procediments
civils les activitats polítiques que no
fossin considerades terrorisme -que
continuaven en l’àmbit de la jurisdicció militar- ampliant considerablement la participació de l’administració civil en la repressió. Aquesta
adaptació va tenir com a escenari de
fons les pressions internacionals rebudes per les autoritats. Però també
en un context marcat per turbulents
conflictes socials, com ara l’onada
de vagues iniciada a la primavera de
1962, que va marcar l’inici d’un nou
cicle de protesta, entre el moment
de l’execució del dirigent del PCE
Julián Grimau, el 22 de març de 1963
-que fou un crim d’estat-, i la proposta del ministre de Justícia, quan
es va aprovar el text revisat del Codi
Penal que va venir a substituir el
text refós de 1944. Això subratlla la
anormal gestació de l’avantprojecte
de llei de creació del Jutjat del TOP.
Per tant, no només es va perllongar
el protagonisme de la justícia militar
sinó que, quan es va decidir reformar els instruments jurídics de la repressió es va fer de manera ambigua
i contradictòria. L’objectiu continuava sent la repressió de la dissidència, ara expressada en diferents àmbits, en particular a través de les reivindicacions laborals i del moviment
obrer renovat de les Comissions
Obreres, que foren il·legalitzades
pel Tribunal Suprem el mes de març
de 1967; però també mitjançant les
protestes i moviments universitaris,
en uns anys en què la Universitat es
va constituir cada vegada més en
una mena de “territori alliberat”. I
finalment, amb la incipient extensió
dels partits polítics en la clandestinitat, teixint a partir dels anys setanta
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espais unitaris.
Entre 1964 i 1976 el TOP va entendre sobre un total de 22.660 procediments -el 60 per cent dels quals
entre 1974 i 1976-, que van poder
afectar més de cinquanta mil persones directament o indirectament. En
el cas de la seva actuació sobre ciutadans o residents a Catalunya, les
xifres conegudes mostren que el TOP
va dictar 1.808 sentències corresponents a 1.697 persones encausades
residents a Catalunya. Les persones
processades, tant a Catalunya com
a tot Espanya, eren majoritàriament
obrers i estudiants, tot i que el percentatge de dones processades va
ser lleugerament superior en el cas
català: 12,22%, davant del 10,84% a
la resta de l’Estat. En tots el casos
els processats eren molt joves, un
fenomen que es va aguditzar a partir
de 1969 quan la presencia dels molt
joves –incloses també les dones– va
ser més gran.
La repressió: un model dual
A banda dels consells de guerra
sumaríssims, el TOP va esdevenir
un dels instruments repressius més
importants de la dictadura en els
seus anys finals. S’ha dit que amb
aquest tribunal arribava la repressió
civilitzada enfront de la repressió
militaritzada, però al cap i a la fi
repressió, on el que es jutjava com
a delicte era el simple exercici de
drets fonamentals en els països amb
democràcies liberals i pluralistes. No
obstant això, la justícia política del
règim franquista no es va civilitzar
mai completament. Si des de 1963
fins al 1968 els militars van deixar,
teòricament, d’ocupar-se de causes
polítiques, després de l’assassinat de
Melitón Manzanas, cap de la Brigada Político-Social de Guipúscoa, per
ETA, va entrar de nou en vigor l’article segon del decret de setembre de
1960 sobre Bandidatge i Terrorisme,
inspirat en la Llei de Rebel·lió Militar
de 1943. Amb el decret llei 9/1968,
de 16 d’agost, sobre repressió del
bandidatge i terrorisme, es restablia
la jurisdicció militar sobre delictes
polítics i laborals. Vint anys després

d’haver aixecat l’estat de guerra, es
decretava de nou l’estat d’excepció;
era la vuitena vegada, i per primer
cop afectava tot el territori nacional, amb ple restabliment de la jurisdicció militar. Així mateix, entrava
de nou en vigor, encara que només
parcialment, la Llei de Bandidatge i
Terrorisme. En els anys següents es
va remodelar també el Codi de Justícia Militar, introduint articles com
el 294 Bis, que feia referència als
judicis davant de la “muerte de un
funcionario público por razones políticas”. Segons informes oficials, amb
data de 24 de març de 1969 hi havia
un total de 735 “detinguts i domiciliats en tot el territori nacional”.
Això és el que havia provocat el decret llei 1/1969, de 24 de gener, que
havia declarat l’Estat d’excepció.
Durant aquells dies van estar detinguts i van passar per la prefectura de
policia de la Via Laietana número 43
de Barcelona prop de dos centenars
de militants antifranquistes. Un part
d’aquests detinguts fou objecte de
maltractaments i tortures per part
dels membres de la VI Brigada Regional d’Investigació Social, la policia
política de l’Estat.
La creació del TOP, per altra banda, havia permès que els processats
escollissin advocat civil per a la seva
defensa. Aquest canvi respecte als
tribunals militars, juntament amb
l’augment de la conflictivitat social
i política, era a la base de la proliferació de despatxos d’advocats
especialitzats en la defensa jurídica
dels ciutadans acusats de delictes
polítics durant aquells anys davant
del TOP. Aquesta va ser una novetat
fonamental en el front de l’antifranquisme. La pressió conjunta que van
exercir a través dels seus respectius
col·legis d’advocats va contribuir a
la consolidació de la demanda ciutadana de canvi democràtic. A part
del seu advocat defensor, el vincle
dels presos amb l’exterior es mantenia mitjançant la visita dels familiars. Les conegudes com “Comissions
de Solidaritat”, primer a Barcelona
el 1968 i més tard esteses a altres
poblacions, van ser claus a l’hora de
donar a conèixer l’abast de la bru-

talitat policial i la severitat judicial,
d’ajudar els qui la patien i els seus
familiars i estendre el sentiment favorable a l’amnistia política com una
de les reivindicacions socialment
més arrelades. Aquest va ser el motiu bàsic per què l’extralimitació de
l’ús de la força per part de l’Estat es
traduís en un cost polític per a les
autoritats.
La xifra de civils condemnats pels
tribunals militars va disminuir respecte a la dècada anterior: si entre
1954 i 1959 van ser condemnats per
tribunals militars un total de 5.039
espanyols, entre 1963 i 1978 van
tenir lloc 3.910 consells de guerra,
però van mantenir la seva activitat
de manera que entre 1969 i 1971 es
jutjaran 1.034 civils. Així, ahi hagué judicis sumaríssims arran de les
detencions massives dutes a terme
en diferents ciutats espanyoles durant els estats d’excepció de 1969 i
1970; una de les conseqüències més
conegudes d’aquella modificació en
la jurisdicció repressiva va ser el judici contra militants d’ETA i la seva
condemna a mort, finalment commutada, en l’anomenat Procés de
Burgos, celebrat el 1970. Només el
1971, quan es va aprovar de nou un
important enduriment penal, van ser
condemnats 231 civils per consells de
guerra. Per altra banda, l’aplicació
de l’estat d’excepció contra possibles actes violents o terroristes, i el
restabliment del el dret militar contra manifestacions, vagues o protestes pacífiques va deixar un balanç de
morts i nombrosos ferits en enfrontaments amb les forces d’ordre públic.
Una imatge del passat danyada per
la impunitat
Els estudis sobre la resistència antifranquista ofereixen una consistent base empírica sobre la particular repressió dirigida contra el nou
moviment obrer que, de fet, representava el principal desafiament al
règim, juntament amb el moviment
estudiantil. El notable increment de
la conflictivitat laboral i la recrudescència de la repressió van ser freqüents: detencions massives de mi-

litants antifranquistes i el seu posterior
processament judicial. Només el 1974 al
voltant de vint-i-cinc
mil treballadors havien estat suspesos
de feina i sou, però
un nombre que es
desconeix havia estat acomiadat de les
seves empreses i els
processos per motius
polítics arribaven a la
Manifestació Proamnistia a París amb cartells dels líders de CCOO,
xifra de sis mil. S’hajutjats per l’anomenat “Procés 1001”, 1973
via produït un canvi
en la tipologia i la utilització dels mitjançant el mateix procediment i
aparells repressius, però no s’havia per altres raons, el ciutadà estranmodificat l’objectiu que perseguien. ger “Heinz Chez”, en el que s’ha
En el cas de la ciutat de Barcelo- considerat una voluntària estratègia
na van morir dos treballadors en el de distracció sobre el cas de Puig
marc de conflictes laborals. El 18 Antich, feta per les autoritats frand’octubre de 1971 l’ocupació polici- quistes.
al de la factoria barcelonina de SEAT
Les autoritats van tractar de soper posar fi a una vaga obrera es va lucionar el descontent i la protessaldar amb la mort del treballador ta de la població amb l’increment
Antonio Ruiz Villalba a conseqüència de les detencions i la contundència
dels trets de la Policia Armada. Amb de les forces d’ordre públic, Policia
posterioritat, el 3 d’abril de 1973, al Armada, Guàrdia Civil, antiavalots,
municipi barceloní de Sant Adrià de i la presència de la pròpia Brigada
Besòs, va morir a causa dels trets de Político-Social que, amb l’aprovació
la policia el treballador de 27 anys d’una nova Llei de Seguretat de noManuel Fernández Márquez, membre vembre de 1971, ampliava notablede CCOO, quan participava en una ment les seves funcions repressives.
manifestació laboral en el marc de la El 22 d’agost de 1974 es publicava
negociació amb l’empresa Construc- un decret per a la prevenció i enjutora Pirenaica (Copisa), encarregada diciament dels delictes de terrorisde les obres de la central tèrmica me, que renovava el protagonisme
entre els municipis de Sant Adrià i de la jurisdicció militar en aquesta
Badalona.
última etapa. La jurisdicció militar,
Des de principis de la dècada dels per tant, va constituir l’espina dorsetanta, la dictadura va mostrar de sal d’una dictadura els principis fomanera progressiva una feblesa ins- namentals de la qual renaixien i que
titucional, una pèrdua de legitimitat es consagrava al militarisme. Un dei una manca d’eficàcia política per cret d’agost de 1975, finalment, perposar fre a les protestes de part de metia l’entrada en un domicili sense
la ciutadania. Fins i tot, des d’anys necessitat d’ordre judicial. L’esqueenrere, es va anar produint una pèr- ma de postguerra es va reutilitzar de
dua de consens intern respecte a la manera invariable: jurisdicció milimanera com s’havia de fer front a la tar, en combinació, sobretot, amb
situació social i política del país. Un els “procediments especials” de la
exemple clar en aquest sentit seria Direcció General de Seguretat. El 26
l’execució de Salvador Puig Antich, d’agost de 1975 va entrar en vigor
el 2 de març de 1974, a la presó Mo- una nova Llei Antiterrorista mitjandel de Barcelona, l’últim pres polític çant la qual tornaven els consells de
executat mitjançant el garrot vil. guerra sumaríssims i la pena de mort
Alhora era executat a Tarragona, inapel·lable. Les seves primeres víc-
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times van ser cinc militants d’ETA i
del FRAP al setembre, pocs mesos
abans de la mort del dictador. A finals d’aquell mateix any la repressió
política començava a perdre la seva
funcionalitat per al manteniment
de l’ordre franquista. L’onada de
vagues de 1976 tingué un punt d’inflexió en els successos de Vitòria,
ocorreguts el 3 març, a partir d’un
conflicte laboral com el de “Forjas
Alavesas” que es va transformar amb
rapidesa en una protesta política a
la ciutat, amb una duríssima repressió de les forces d’ordre públic que
va provocar la mort de cinc obrers
i més de noranta ferits de diversa
consideració. El general de la Guàrdia Civil José Antonio Sáenz de Santa
Maria, anys després, assegurava referint-se a les manifestacions que se
succeïen durant 1976, que “(…) La
policía armada no estaba preparada
para mantener el orden en las manifestaciones sino para reprimirlas”.
Cal fer menció, per una altra banda, que un dels fets més terribles de
la transició fou l’assassinat, el 24 de
gener de 1977, d’un grup d’advocats
laboralistes madrilenys, vinculats a
CCOO i al PCE. Iniciat el procés de
transició política a la democràcia,
a Barcelona, amb motiu de la celebració de la Diada de l’11 de setembre de 1977, va ser ferida la jove de
quinze anys Rosario García González;
la ferida va estar provocada per una
bala de goma que li va fracturar la
clavícula, i de major gravetat van
ser les ferides causades al cap a
Carlos Gustavo Frecher Solana, que
moria a l’hospital el 16 de setembre.
Aquest són alguns dels casos que hi
va haver però, en total, entre 1964
i 1979, a Catalunya es poden comptabilitzar 33 víctimes mortals com a
conseqüència de la repressió policial
(a comissaries, presons, manifestacions amb intervenció policial i provocades per l’acció de grups d’extrema dreta), de les quals 13 casos
van passar a la ciutat de Barcelona.
Cal fer referència a d’altres xifres
ocultes: les que tenen relació amb
la tortura policial, en la fase sumarial del procediment, que van ser
producte de combinar un mandat
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governatiu que la justificava i la inhibició judicial davant la vulneració
dels drets humans. Com a norma, les
forces d’ordre públic actuaven amb
completa impunitat a l’hora de torturar gràcies a l’absència d’un veritable control judicial emparat en
la “autonomia funcional” de la qual
gaudia la Brigada Social en actuar
com a policia judicial. Durant la dècada dels setanta hi va haver casos
de tortures amb un resultat tràgic.
El que sabem avui és que 12 persones van morir com a conseqüència
de tortures practicades per agents
de l’autoritat a tot Espanya, entre
1975 i 1982, els anys de la transició
a la democràcia. Aquests fets van
passar tant a les comissaries com als
centres penitenciaris. En el cas de
Catalunya sabem que Cipriano Martos, un militant del FRAP, de 28 anys
d’edat, que va ser detingut per la
Guàrdia Civil a Reus (Tarragona), va
morir el 17 de setembre de 1973 després que els agents que el van detenir l’obliguessin a beure el contingut
d’un còctel molotov. Aquest episodi
en el seu moment va tenir escassa
repercussió, a diferència del cas de
Francisco Téllez Luna, un obrer de
la construcció de Santa Coloma, militant de CCOO i del PSUC, detingut
a Badalona el desembre de 1975 durant una jornada de protesta juntament amb altres tres companys seus
de Comissions Obreres. Téllez va estar a punt de perdre la vida, a causa
de la brutalitat policial que van emprar contra ell. Que es pogués obtenir fotografies del seu estat quan
era atès a l’Hospital Clínic de Barcelona va fer que aquesta fos una de
les primeres notícies sobre la tortura
que va saltar a la llum pública només
iniciar-se la monarquia de Joan Carles I. Durant aquells anys van presentar-se denúncies davant els tribunals
però, a falta d’una investigació en
detall sobre tot això, sembla que
aquest tipus de denúncies no van
ser habituals. Aquestes xifres, juntament amb la resta d’experiències
de les tortures de què tenim coneixement, planteja una qüestió ètica
fonamental. Requereix una resposta
de l’Estat de cara a resoldre adequa-

dament, des d’un punt de vista polític, les conseqüències d’una pràctica que va ser estructural durant la
dictadura i que va mostrar casos de
la seva continuïtat en un marc de llibertats democràtiques.
Aquesta successió d’episodis que
s’ha anat analitzant i els seus resultats té una estreta relació amb
la pròpia naturalesa de la política
d’ordre públic franquista. Aquesta
és una qüestió central amb vistes a
oferir una explicació sobre l’assumpte, ja que el tipus de política adoptada va contribuir, per la seva deficient gestió, al fet que la repressió
sovint fos a més de contundent, gratuïta i injustificada. A més, va situar
a aquells que la van exercir i la van
protagonitzar en espais d’impunitat.
Així doncs, al llarg de les seves quasi
quatre dècades d’existència, la dictadura havia perfeccionat un aspecte per sobre de tots: la integració
del sistema repressiu en les funcions
d’ordre públic. La defensa del paper
polític de l’Exèrcit va aparèixer sempre com un factor clau en la continuïtat de la dictadura. Els militars no
se’n van anar mai del tot del terreny
de la repressió política, això sí, coexistint amb una jurisdicció especial
com la del TOP aquesta desapareixeria el 5 de gener de 1977, data
que coincideix amb la publicació de
la Llei de Reforma Política i la creació de l’Audiència Nacional a la qual

Imatge del treballador Francisco Téllez a
l’Hospital Clínic de Barcelona, qui fou víctima de
tortures policials el desembre de 1975. AHCO.

va ser traspassada la competència
jurisdiccional en matèria de terrorisme.
La vulneració continuada dels
drets humans va tenir un caràcter
sistèmic. Així es reconeixia el març
de 2006 a l’Assemblea Parlamentària
del Consell d’Europa. Mesos després,
a principis de juliol, coincidint amb

el 70 aniversari del cop d’estat de
1936, una declaració institucional
del Parlament Europeu reprovava
la dictadura. No obstant això, tot i
rebent el suport de la majoria dels
grups parlamentaris, no va tenir lloc
una votació formal perquè la va impedir el Partit Popular Europeu, evitant qualsevol al·lusió a la dictadura

i enaltint el procés de transició a la
democràcia a Espanya. Ni la dictadura va ser un parèntesi en la història
d’Espanya, ni la democràcia posterior va ser cap fruit d’aquella. L’Estat democràtic ha marcat i molt una
determinada imatge del passat que
requereix ser revisada de manera
crítica per la societat.
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E

nguany farà divuit anys que començava un article sobre la repressió a les comarques de Barcelona [«Una història encara incompleta. La repressió franquista a la
província de Barcelona», dins C. Mir,
C.Agustí i J.Gelonch (eds.), Violència i repressió a Catalunya durant el
franquisme. Balanç historiogràfic i
perspectives, Servei de Publicacions
de la Universitat de Lleida, 2001] explicant que el marc territorial elegit
significava un plantejament inèdit
respecte del que resultava corrent
a les comarques de la resta de demarcacions (províncies) catalanes.
Avui estem pràcticament igual. Barcelona i Catalunya continuen entrecreuant-se, com aleshores, i no hi ha
manera de fer treball comparatiu en
funció de les jurisdiccions i administracions franquistes que eren, com
és ben sabut, d’abast provincial; a
l’hora de comparar amb altres casos
espanyols l’àmbit privilegiat conti-
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nua essent Catalunya i, d’aquesta
manera, l’experiència rural catalana
continua mantenint-se en la penombra dels estudis locals i comarcals,
especialment la de l’àmbit rural barceloní. D’aquí que una certa historiografia que defensa que les províncies rurals espanyoles són més representatives que les industrialitzades
i «modernes», exclogui Catalunya
tota sencera d’aquest espai «més
representatiu» com si Girona, Lleida
o Tarragona no fossin comparables
a Ciudad Real, Granada o Lleó. Tornem a provar-ho, oferint per al cas
una perspectiva interpretativa i no
només descriptiva: la que explicaria
la repressió franquista com un intent
frenètic de control que acabaria en
un, no menys frenètic, descontrol.
Avui, com aleshores, dominen encara quantitativament els treballs sobre la repressió exercida des de la
primera fase de l’ocupació de guerra,
finals de 1938, fins a completar l’eta-

pa de postguerra, cap a 1948-51. És
lògic que sigui així per la intensitat de
la repressió en el període i pels buits
notables que encara podien constatar-se fa dècada i mitja en no poques
temàtiques que anaven més enllà de
la repressió física i dels milers d’assassinats i execucions -distinció no
sempre fàcil, ni sempre útil-, però
podem afirmar que el panorama global i, especialment, pel que fa a les
etapes del franquisme consolidat, el
tardofranquisme i la primera etapa
de la transició la desatenció que
constatava en l’article esmentat ja
no existeix. Anirem per parts.
La repressió de postguerra, un
panorama complet i complex
Hi ha dos articles recents, amb un
mateix origen, que reflexionen sobre el procés de transformació que
han experimentat els estudis sobre
la repressió a Catalunya i que poden

ajudar-nos a veure-hi el paper dels
estudis sobre les comarques de Barcelona. El curs acadèmic 2014/15 va
ser el darrer en el qual va impartir
docència el professor Borja de Riquer. El 3 i 4 de setembre de 2015 va
tenir lloc a la Universitat Autònoma
de Barcelona un seminari d’homenatge a qui ha estat per a tants investigadors el nostre mestre, centrat
en els estudis sobre el franquisme:
El franquisme a Catalunya. Quinze anys de recerques (2000-2015):
balanç i perspectives. Aquest seminari va ser l’origen dels dos articles esmentats. El primer fou publicat en el llibre d’homenatge que
fou presentat en aquell simposi i va
ser escrit per Conxita Mir [C.Molinero, M.Risques i F. Vilanova (coord.),
Sobre el franquisme i Catalunya.
Homenatge a Borja de Riquer i Permanyer, (Efadós, Barcelona, 2015)].
El segon, degut a Francesc Vilanova
i Aram Monfort, fou presentat com
a ponència en el mateix marc i és
en curs de publicació al Journal of
Catalan Studies.
Conxita Mir citava la repressió física i econòmica com un element
constitutiu del règim i és aquesta apreciació la que ha de presidir
l’anàlisi de la primera etapa repressiva de guerra i postguerra, la de
la «violència fundacional», com la
titulava l’autora. Aquesta primera
etapa ja tenia les bases ben assentades quan vaig escriure sobre el tema
per primera vegada -xifres bàsiques
de morts i empresonats, localització
dels centres de detenció, consells de
guerra, actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques i panorama
generalitzat de coacció econòmica
formal i informal-, però desigualment identificades sobre el territori
català, malgrat la profusió de treballs -més de 2.300 referències cap a
2014-. Els avenços dels darrers anys
han donat una dimensió qualitativa
molt notable per al cas barceloní,
però no han sistematitzat encara
el que l’equip de la Universitat de
Lleida, liderat per Conxita Mir, va fer
per a la seva demarcació. No vol dir
que no hi hagi hagut incursions en la
temàtica de la repressió econòmica,

formal i informal, però no s’ha avançat de manera sistemàtica des que
ho va plantejar Francesc Vilanova el
1999 a partir del cas particular dels
conservadors catalans -que volia dir
bàsicament «barcelonins».
Tanmateix, algunes monografies
han permès notables avenços qualitatius en aquesta matèria de la «violència fundacional». Em refereixo
als treballs de Manel Risques sobre la
depuració dels cossos policials (guàrdia civil, mossos d’esquadra), que
posaren en solfa una veritable refundació dels seus efectius que haurien
de protagonitzar la nova fase repressiva a Catalunya, i sobretot a Barcelona1; a la llarga tasca de Ricard
Vinyes sobre les preses polítiques i
els seus fills2; a la magnífica monografia d’Aram Monfort sobre el camp
de concentració d’Horta que permetia fer-se una imatge molt nítida del
procés d’ocupació de la ciutat de
Barcelona3 i a la de Marc Gil Garrusta sobre la depuració de funcionaris
a l’ajuntament de Barcelona4, com a
més destacades. Les línies seguides
per aquests investigadors han vingut
a confluir amb el que anunciava el
congrés sobre camps de concentració i món penitenciari, celebrat al
Museu d’Història de Catalunya de
Barcelona del 21 al 23 d’octubre de
2002 (Carme Molinero, Margarida
Sala i Jaume Sobrequés (eds.), Una
immensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la
guerra civil y el franquismo, Crítica,
Barcelona, 2003) i que oferia una
imatge molt més clara de legislació,
procediments i resultats, tot sistematitzant el que fa vint anys era una
història que avançava fent saltirons,
1

2
3
4

d’un aspecte a l’altre, sense acabar
de tenir una visió de conjunt, més
enllà de la presumpció -ben establerta- que tantes instàncies repressives
responien a una lògica de conjunt.
Naturalment que alguns d’aquests
treballs, notablement els de Vinyes,
desbordaven l’àmbit barceloní, mentre d’altres -Monfort, Garrusta- no
sortien de la capital, però és així com
ja he explicat que avancen les coses
per aquí: Espanya-Catalunya-Barcelona/ciutat, sense passar per l’àmbit
provincial, com s’esdevé a gairebé
tot arreu del territori de l’Estat. En
tot plegat, la peça de l’exili ha estat un complement fonamental, però
l’exili no s’analitza per províncies
enlloc, i el mateix passa en qüestions com la de la memòria -una de
les protagonistes fonamentals de la
recerca de la darrera dècada i mitja, no només pel que fa al «cas espanyol»-. Naturalment que la memòria
no és un tema específic de guerra i
postguerra, ni de «violència fundacional», però el seu estudi hi ha tingut
molt a veure, tant que, de vegades,
s’han confós una cosa i l’altra.
Caldria afegir aquí la nova fornada
d’obres locals -de valor, francament,
molt desigual i impossibles de ressenyar sense una feina específica que
ningú no fa-; obres que treballades
adequadament podrien oferir la síntesi provincial que no tenim. Però
podem dir que el panorama resulta
complet en la seva complexitat -potser excepte en matèria de repressió
informal i, especialment, en el cas
de la violència de gènere- si algú es
proposés seriosament entrar en el
joc comparatiu «espanyol», per províncies, que va fer en el seu moment

Vegeu Manel Risques i Carles Barrachina, Procés a la guàrdia civil. Barcelona
(1939), Pòrtic, Barcelona, 2001 i Manel Risques, Identitat democràtica o tradició
espanyolista. La repressió sobre els Mossos d’Esquadra a la postguerra, Edhasa/
Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, Barcelona,
2003.
Vegeu Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en la cárceles
franquistas, Temas de Hoy, Madrid, 2002 i Ricard Vinyes, Montse Armengou i
Ricard Belis, Els nens perduts del franquisme, Pòrtic, Barcelona, 2002.
Vegeu Aram Monfort, Barcelona 1939. el camp de concentració d’Horta, L’Avenç,
Barcelona, 2008.
Vegeu Marc Gil Garrusta, Barcelona al servei del «Nuevo Estado». Depuració a
l’Ajuntament durant el primer franquisme, Eumo, Vic, 2017.
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Francisco Morente respecte de la repressió del magisteri (La escuela y el
Estado Nuevo. La depuración del Magisterio Nacional (1939-1943), Ámbito, Madrid, 1997), per constatar que
el pla repressiu no fou específicament «català» -excepte en matèria
de cultura nacional, òbviament- sinó
global i alhora adaptat a les característiques de cada àmbit territorial,
cosa que, atesa l’organització administrativa del règim, volia dir a cada
província.
La repressió des de mitjan anys
cinquanta a la fi del règim: un
perfil en construcció
Amb el pas dels anys el vessant
repressiu del règim ni s’endolcí ni
s’atenuà, en sentit estricte, com
ha estat costum d’afirmar, indicant
una circumstància evident, quantitativa, que hi ha qui ha volgut convertir en qualitativa. Menys execucions/assassinats, sí, és clar, però
no es pot tornar a matar els qui ja
són morts, ni es podia perseguir impunement i fins a l’extenuació les
desenes de milers d’exiliats pel món
de la postguerra. Tampoc no es podia mantenir dempeus el sistema
concentracionari gegantí construït
en la postguerra per una qüestió de
recursos: el buidatge de les presons
franquistes tingué molt més a veure
amb la manca de diners que no amb
el final de la Segona Guerra Mundial,
tal i com alguns havien interpretat.
Fetes les depuracions, les clausures,
les confiscacions, aquests eren episodis tancats i irrepetibles perquè
els destinataris no podien ser, de
nou, sancionats si no hi havia alguna mena de «reincidència». Així les
coses i reduït l’activisme opositor a
la mínima expressió i, sovint, ja en
mans de noves generacions no marcades pels antecedents de guerra i
preguerra, les dades de la repressió
havien de caure espectacularment.
Però mantinguda dempeus la voluntat de no tolerar el renaixement del
que havia estat destruït, o d’alguna
nova versió de les mateixes actituds
i activitats, la remuntada opositora
no podia significar sinó el recomen-
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çament de l’activitat repressiva i
una nova onada d’empresonaments
i morts violentes que arribaria a la
transició en plena escalada, per
anar desapareixent a poc a poc en
els anys del canvi polític. És per això
que, parafrasejant un dels autors
que citarem, que “el règim va morir
matant” i que només la divisió en els
seus rengles -fruit del convenciment
d’alguns dels seus sectors més joves
que perillava la seva supervivència
àdhuc personal, si no física, almenys
política- va impedir que la reacció
última no fos un bany de sang «a
l’argentina»: un bany de sang que
hauria resultat tan dolorós com inútil amb vistes a la continuïtat de la
dictadura a mig termini, si tenim en
compte l’experiència del cas de referència.
Aquest plantejament general em
permet introduir les novetats que
hi ha hagut en i des de la demarcació de Barcelona en matèria de repressió i que ens parlen de l’entorn
barceloní tant com ens donen pistes
fermes sobre l’àmbit global espanyol
i català. Sens dubte ha estat aquesta
mena d’aportacions sobre el tardofranquisme i la transició el que ha
significat la gran novetat en aquest
camp temàtic de la repressió des del
canvi de segle a l’actualitat. Deixant els anys cinquanta en els llimbs
en els que semblen estar encara en
tants temes, tres temàtiques han
emergit amb força: el Tribunal de
Orden Público (TOP), les tortures i
víctimes mortals de les presons i les
manifestacions i els plantejaments
del règim en matèria de «contraterrorisme», que en el seu llenguatge
significava tota una altra cosa -molt
més àmplia- que no només la lluita
contra les poques -i dèbils- organitzacions armades.
TOP i tortura han tingut com a
noms propis l’investigador Javier

5
6

Tébar i els seus eventuals col·laboradors al voltant de projectes covats
en l’entorn de la Fundació Cipriano
García (CC.OO.) i, en uns altres termes, el periodista Antoni Batista.
Els treballs de Tébar, sol i en col·
laboració, han anat donant forma
a l’activitat del TOP a Catalunya i
específicament a Barcelona: xifres
molt elevades de condemnes -sempre inferiors als processaments- per
a un context presidit per la retòrica
dels Veinticinco años de paz -què
s’hauria esdevingut si no?-, fixació
en els activistes «socials» del terreny político-sindical, amb especial
afectació a les naixents i creixents
Comissions Obreres i la constància de la tortura i dels torturadors
han presidit tant els llibres5 com
la notable exposició «Això em va
passar». De tortures i impunitat
(1960-1978), que ell comissarià (El
Born, Centre de cultura i memòria,
Barcelona, 27 de setembre de 2016
a 26 de febrer de 2017). Amb no
poques dificultats per la confusió,
a voltes interessada, entre repressió franquista i guerra/postguerra,
aquest nou àmbit ha anat entrant
en l’agenda de la recerca i, de manera més lenta, en la de la política,
beneficiada per la creació del Comissionat de programes de memòria de l’Ajuntament de Barcelona i,
de retop, per la definitiva desafectació de l’edifici de la vella Presó
Model de Barcelona com a centre
de reclusió. Ni el TOP ni la tortura
estan esgotats, però només iniciatives individuals i puntuals han seguit -i encara parcialment- aquest
gènere de treballs, destacadament
les obres d’Antoni Batista sobre la
«Brigada Social» i el comissari Juan
Creix6. A aquestes iniciatives s’ha
sumat, molt recentment, David Ballester en publicar una obra sobre
els morts de la transició a Catalunya

Vegeu, principalment, Javier Tébar, “Resistencia ordinaria”. La militancia y el
antifranquismo catalán ante el Tribunal de Orden Público (1963-1977), Publicacions de la Universitat de València, 2012.
Vegeu Antoni Batista, La Brigada Social, Empúries / Edicions 62, 1995, precedent llunyà del que seria la posterior La carta. Historia de un comisario
franquista, Debate / Random House Mondadori, 2010.

-principalment a Barcelona-7,que no
foren pas pocs per tan pacífic com
ha estat sovint qualificat el procés
de canvi polític. Tot plegat anirà
complementant un camp que tindrà, suposem, una notable expansió
en direcció a presos i presons, clausures de centres i publicacions, prohibicions d’actes, etc. tal i com es
diversificà també el camp d’estudi
de la repressió del període anterior.
El mateix David Ballester ens serveix de pont per a un exemple de
les possibilitats obertes amb l’estudi de la remuntada opositora i la
resposta elaborada pel règim. Ja
amb Manel Risques havien encetat
el 2001 el tema inèdit de les manifestacions i de les actuacions dels
«antiavalots» (David Ballester i Manel Risques, Temps d’amnistia. Les
manifestacions de l’1 i el 8 de febrer a Barcelona, Ed.62, Barcelona,
2001); avui ens té a l’espera de la
publicació del seu original «Corre
democracia, corre», amb un plantejament global de les manifestacions antifranquistes. A la postguerra

no hi havia manifestacions, com
no hi havia peticions de recitals
de poesia o de cançó, de cinema,
performances, etc. i aquest és un
espai que s’està començant a desboscar, també a Barcelona, i que
té una dimensió internacional en
tant que fa referència a activitats
culturals que jugaren el seu paper
contra tota mena de dictadures dels
anys seixanta ençà8. En matèria de
repressió cultural, l’estudi del tardofranquisme ens obligarà a sortir
de la percepció d’una repressió
anticatalanista -o anticatalana, per
a alguns-, tant com d’una percepció
dels fenòmens culturals excessivament autocentrada -ni la Nova cançó fou un fenomen específicament
català, més enllà de l’etiqueta, ni
tota la producció cultural catalana
se centrà en la llengua-. L’emergència de la contracultura, l’alliberament de gènere i sexual i tota
mena de comportaments no previstos ens conduirà, com ja ha estat
constatat en la memorialística i en
estudis primerencs9, a diversificar

l’enfocament del fet repressiu en
una societat en canvi com la dels
seixanta-setanta.
Finalment, i tornant al «morir matant» amb el qual obria l’apartat,
Pau Casanellas ens mostrà fa pocs
anys que en l’entramat antiterrorista estudiat per ell mateix poc abans,
Barcelona havia estat un espai d’actuació privilegiat de la dictadura,
per la dimensió urbana d’una oposició armada que ja no guardava relació amb la de la postguerra i per
la voluntat d’aprofitar l’existència
d’aquesta oposició per erradicar
totes les expressions opositores de
caràcter polític, per pacífiques que
fossin1. La seva obra ens recorda que
sense marcs generals, la comprensió
de fenòmens com la repressió -fundacional o terminal- lligats a l’exercici de les dictadures, resulta molt
més difícil i no permet apreciar de
debò com la voluntat de control esdevingué, veritablement, una situació de descontrol que «obligava» una
vegada més a disparar -quasi literalment- contra tot el que es movia.

Vegeu David Ballester, Vides truncades. Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya (1964-1980), Publicacions de la Universitat de València, València, 2018.
8 Per fer un tast del que poden suposar aquestes temàtiques i de les seves dimensions internacionals, vegeu el recentíssim dossier coordinat per Mercè Picornell i M.Victoria Parra, «Experimentación poética y contracultura en contextos
dictatoriales ibéricos y latinoamericanos (1960-1990): colectivos, acciones y
reacciones», Kamchatka. Revista de análisis cultural, núm.12, 2018.
9 Vegeu a tall d’exemple Mercè Picornell, «¿De una España viril a una España travesti?: Transgresión transgénero y subversión del poder franquista en la transición española hacia la democracia», Feminismos, núm.16, 2010.
10 Vegeu Pau Casanellas, Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2014 i, específicament
barceloní, els capítols «La crisis desde primera línia (1969-1975)» i «De la
reforma al desguace (1975-1977)» dins J. Tébar, M. Risques, M. Marín i P.
Casanellas, Gobernadores, cit.
7
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LA REPRESSIÓ A GIRONA:
514 AFUSELLATS “SENSE ODI NI RANCÚNIA”
Josep Clara Resplandis

Professor titular d’història contemporània (UdG)

L

a violència i la mentida foren
armes corrents durant la Guerra
Civil. Entre la propaganda llançada
sobre Catalunya, per tal de minar la
resistència dels combatents republicans i acabar la lluita promptament,
s’arribà a pintar una Espanya de meravella. Fins i tot, per guanyar-se
la confiança, els revoltats contra la
República van fer servir la llengua
particular: “Catalans! [...] Els que
no tingueu les mans tenyides de sang
veniu a nosaltres que vos acollirem
coralment com als dos-cents mil
que ja ho han fet. Veniu a una Espanya lliure en la que regna l’ordre
i l’abundància, en la que s’ennalteix
[sic] el treball”.
El missatge va ser reiterat en el
moment d’entrada a les poblacions que acabaven de conquerir. El
general Franco ho va dir el dia de
l’ocupació de Tarragona:“Nada tienen que temer los que engañados
empuñaron las armas en la guerra.
Doscientos setenta mil prisioneros
atestiguan que en la España nacional
desconocemos el odio y el rencor”.
Per la seva banda, el general Camilo Alonso Vega, pocs dies després,
anuncià a Girona que arribaven carregats de bons propòsits, “trayendo
pan, justicia y perdón”.
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L’EXÈRCIT I LA FEINA BRUTA
Quan l’etapa dolorosa d’afusellaments ja havia començat, com si els
militars fossin elements externs en
el maneig de les armes que mataven, el general Miguel Abriat, governador militar de Girona, també s’esplaià a glossar el perdó i l’oblit:“Al
enemigo vencido sin pacto de clase
alguna, hay que tenderle la mano si
no ha manchado la suya en sangre
e incorporarle a la nueva España.
Nosotros queremos y haremos una
justicia sin venganza, pero castigaremos con rigor implacable, por el
hecho de haber sido antes clementes, si al que hemos perdonado vuelve a delinquir”. Abans, el governador civil Antonio Correa, comandant
d’enginyers, havia fet una crida a la
concòrdia, tot denunciant que “desgraciadamente aún quedan espíritus
mezquinos y cicateros que creen que
España es sólo para un sector de los
españoles”. No obstant això, una
cosa era la retòrica i l’altra la realitat crua dels fets.
El braç instrumentalitzat per dur
a terme la repressió va recaure en
els militars, com una tasca més del
servei. La jurisdicció castrense, en
efecte, va fer la feina bruta de la

Nueva España, seguint el procediment de sumaríssims d’urgència contra una munió d’individus de segona
i tercera categoria. El Codi de Justícia Militar castigava la rebel·lió militar amb la pena de mort o la reclusió
perpètua; i la d’auxili o excitació a
la rebel·lió, amb penes de reclusió
temporal o presó major, respectivament. La fórmula del sumaríssim
significava un abreujament dels tràmits per anar de cara al gra, però
vulnerant les garanties i els drets
fonamentals de les persones. En un
matí es podien veure les causes contra una vintena, una trentena o més
encausats, la qual cosa representava dedicar-hi poca atenció i anar de
dret a dictar sentència.
Antoni Ferrer Tramunt, pagès de
vint-i-cinc anys, nascut a Llançà i
militant del POUM, que el 6 de maig
de 1939 va ser condemnat a mort,
va tenir temps d’escriure, en unes
notes personals, la impressió del dia
del judici: “Són les 7 del matí, lligats per la Guàrdia Civil fem camí de
l’Audiència, lloc ahont (sic) serem
jutjats per un indecent C[consell
de] G[uerra]. En total som 56, hi ha
deu dones de Tortellà [...] El fiscal
demana per a mi i un xicot de Roses, l’última pena. No m’ha sorprès

gens ni mica. Un defensor que no
defensa, no ha tingut ni l’educació
de saludar-nos. Sento no poder estampar el seu nom, ja que ens feren
firmar ahir la fulla (sic) en blanc. He
parlat, encara que poc, ja que tot
el que pugui dir és endebades, allí
solament valen les acusacions. Solament es conjuga el verb acusar”. I
els qui acusaven eren jutges i part
de l’aparell repressor.
Les sentències foren sempre orientades i redactades pels vocals
ponents de cada tribunal, els únics
entesos en qüestions de dret, entre els quals figuraren llicenciats en
dret però oficials no professionals,
els quals –segons Nicolás Sánchez-Albornoz- “condenaban mecánicamente y en minutos a los encausados”.
A Girona, actuaren oficials honorífics com ara Ricardo Hernández Ros,
Rafael García del Casero, Valentín
Serrano Sánchez, Celso Hernández
Alonso, Juan Bover, José M. Comalrena, José M. Saura Bastida, Ignacio
de Puig de Pallejà, Carlos Obiols Taberner, etc.
Però no hem d’oblidar que, en
l’origen de cada empresonament i de
cada execució, hi havia al darrere un
català que va fer una denúncia i que
es revenjà d’un conciutadà. Ho sabia

molt bé Josep Pla Comas, falangista
de Torroella de Montgrí, quan feia
propaganda del partit únic i volia
captar associats, tot denunciant la
realitat del moment: “Infinidad de
personas que han anhelado con verdadero frenesí el triunfo de las armas de Franco, una vez conseguido
éste, han demostrado con sus hechos
que, desgraciadamente, fines muy
bajos animaban sus deseos. Jamás
ha sido noble el desear el triunfo de
nuestros ideales para saciar bajas
pasiones, para dilucidar cuestiones
personales y hacer salir a la superficie instintos perversos, cargados de
odio y preñados de rencor”.
MÉS DE 3.000 PRESOS

La Presó Provincial, instal·lada al
Seminari Diocesà, s’omplí de reclusos que passaren pels consells de
guerra. El gener de 1940 n’hi havia
més de 2.800, entre penats, processats i detinguts, la majoria homes.
El panorama penitenciari es completava amb l’establiment de Figueres,
on s’albergaven 250 presos, i encara
n’hi havia una cinquantena a Olot
i una quarantena a Puigcerdà, els
quals vivien en condicions precàries
i d’amuntegament. El grup professional més castigat fou el
dels pagesos, la qual cosa
subratlla la problemàtica
del camp i la virulència
de l’enfrontament social en els pobles rurals.
Esquerra Republicana de
Catalunya i la Confederació Nacional del Treball
apareixen com les organitzacions més afectades.
A l’inici de tot procés hi
havia un atestat. La policia i la “brigadilla” de
la Guàrdia Civil, i algun
falangista que els acompanyava, rebien les denúncies i practicaven els
interrogatoris amb una
duresa extrema, sense
que hi hagués assistència
de cap defensor. Antoni
Ofici del Govern Militar de Girona sobre les execucions.
Crosa Mauri, de Palamós,
Arxiu Històric de Girona

ha pogut recordar-ho: “Els dos inquisidors em van fer seure a una cadira
d’aquelles que tenen els braços de
fusta i començà l’interrogatori. Veient les meves negacions fermes al
cúmul de disbarats afegits a la denúncia, en Sendra em clavà un cop
de puny a les costelles, que jo amb
reflexos, vaig esquivar-lo, però la
mà d’ell topà de ple amb el reposabraços de la cadira, i es feu mal
als nusos (artells) dels dits. Això els
encegà i fent-me alçar de la cadira
començaren el seu festival de cops,
puntades de peu i garrotades amb
una porra que despenjaren d’un paraigüer. Vaig optar per deixar-me
caure a terra fet un cabdell, procurant protegir amb les mans les parts
afectives i tanmateix més sensibles
del cos. Un trenc al cap o un braç
desllorigat es curen, però la “ruleta” si s’espatlla ja no la podràs fer
jugar mai més! Davant que jo, masegat, prometia que signaria el que
volguessin, van parar momentàniament i m’allargaren papers i ploma.
Però es veu que volien continuar la
tasca [...] Nova ració de cops amb
les sabates punxegudes que calçava;
per darrera meu un d’ells va treure’s
la pistola i tot apretant-me-la (sic)
al cos digué a l’altre: “¿Lo matamos
aquí o esperamos a mañana?”. Baldat i blau com un mataparent, vaig
ésser conduït a la presó, on a la infermeria només hi havia les aspirines
per medicament”.
Celebrat el consell de guerra, el
temps d’espera en una cel·la especial –la nevera– va variar en el decurs
dels mesos. Al començament, la confirmació de la pena era molt ràpida.
Els presos jutjats el dia 1 de març de
1939 foren executats al cap de set
dies, a excepció de Carles Rahola,
que va haver d’esperar vuit dies més.
Però els qui passaren pel consell de
guerra el 10 de juny de 1939 i foren
condemnats a mort, hagueren d’esperar l’execució fins al 28 d’octubre.
Més llarga fou l’espera de Florenci
Riqué, jutjat el 19 de desembre de
1941, que no va ser executat fins al
28 de novembre de 1944.
El franquisme subratllà el provincialisme i la ciutat de Girona esdevin-
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gué el centre principal de la repressió. El nombre d’execucions capitals
fou de 514, repartides en 510 al cementiri de Girona, tres a Salt i una
a Figueres. La distribució temporal
marca el punt màxim el 1939 (370
afusellats), en què hi hagué el 71,78
% de les execucions, i es mantingué
elevat el 1940 (99 afusellaments).
Després va davallar de manera irregular: deu afusellats el 1941, dinou
el 1942, dotze el 1943, tres el 1944
i un el 1945. En la relació precedent
d’executats s’ha de destacar la de
dues dones: Salvadora Catà, veïna
de Girona, i Matilde Sabaté, veïna
de Sils.
REPRESSIÓ CLASSISTA
Aquesta repressió més dura acomplí una funció política que, més enllà de les xifres, adoptà un caràcter
classista i popular, ben palès en les
poblacions on el control social fou
més alt. Tanmateix, entre els passats per les armes, també hi trobem
execucions simbòliques i calculades, com ara la de l’escriptor Carles Rahola, persona d’una bonhomia
extrema, autor d’un estudi contrari
a la pena de mort, que representava els ideals de republicanisme moderat i la catalanitat intel·lectual i
que, com tot el conjunt de condemnats, va ser víctima de la fórmula
monstruosa d’aplicar la justícia al
revés, és a dir, de tractar de rebels
els qui havien defensat la legalitat
republicana.“Assassinar Rahola –ha
escrit Joaquim Nadal– condemnava
les arts, la cultura, les lletres, la literatura, la civilitat màxima que ell
mateix havia ponderat i representat
pacíficament i cívica, tan bé”. Políticament, la personalitat més destacada fou el diputat al Parlament
de Catalunya, Josep Fàbrega, de Palamós, veterà propagandista de les
idees republicanes i federals, ancià
de 71 anys, executat després de ser
operat de la pròstata.
La intervenció del bisbe Josep Cartañà va salvar del piquet d’afusellament un capellà singular, Joan Fuster
Cuyàs, que havia estat condemnat a
mort perquè durant el temps bèl·lic
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va ocupar una destinació al preventori judicial, on foren engarjolades
les persones de la dreta i altres capellans. Franco va indultar-lo, però
això no li estalvià de passar-se una
llarga temporada a les presons de
Girona i Carmona fins al 1943, i ja no
tornà més a Girona, perquè el prelat
li trobà una destinació fora de la diòcesi, a Móra la Nova, on va merèixer
que li dediquessin una plaça.
La premsa silencià la notícia de
l’acompliment de les penes de mort.
Al diari de la capital només hi ha
constància de tres afusellaments
l’any 1941. Tampoc no era permesa
la companyia de públic espectador,
però alguns gironins poc escrupolosos observaren els afusellaments des
d’altra banda del riu Onyar. La companyia d’un representant eclesiàstic
en els darrers moments de vida dels
afusellats va evidenciar allò que Manuel de Irujo havia advertit al cardenal Vidal i Barraquer:“la Iglesia
figurará como mártir en la zona republicana y formando en el piquete
de ejecución en la zona franquista”.
En contra del precepte ètic i religiós
predicat, “no mataràs”, la institució que es deia representant de Déu
admetia que la societat, en determinats casos, podia decidir sobre la
vida de malfactors i enviar-los directament a la tomba.
UNA DÈCADA OMINOSA
Més enllà dels afusellats i els empresonats, la repressió va manifestar-se en molts altres nivells de la
vida de postguerra: Llei de Responsabilitats Polítiques, repressió de la
maçoneria i el comunisme, depuracions de funcionaris, enquadrament
en batallons de treballadors, persecució del culte evangèlic, confiscació de centres socials, eliminació dels sindicats obrers, intent de
reduir a l’ús privat la llengua i la
cultura catalanes, censura, repressió sexual, tortures, la submissió al
pensament més retrògrad... i amb
milers de persones disperses a l’exili. El projecte totalitari dels guanyadors va ser incapaç d’aturar el combat contra el vençut i, així, la llarga

postguerra va ser una continuació
del període bèl·lic.
El franquisme només podia instaurar-se i mantenir-se sobre la liquidació de l’adversari i escampant
la por als qui havien aconseguit de
sobreviure. Durant molts anys, va
alenar un règim militaritzat i de llibertat vigilada. El general Mola ho
havia previst el 1936: “Una guerra
de esta naturaleza ha de acabar por
el dominio absoluto y total del vencido”. I Queipo de Llano ho proclamà també, per les ones, l’any 1936:
“del diccionario quedarán borradas
las palabras perdón y amnistía. Se
les perseguirá [a los rojos] como fie
ras, hasta hacerlos desaparecer a
todos”.
Franco, el “caudillo por la gracia
de Dios”, més subtil, va repetir-ho el
1939: “Es preciso liquidar los odios y
las pasiones de nuestra pasada guerra, pero no al estilo liberal con sus
monstruosas y suicidas amnistías,
que encierran más de estafa que de
perdón, sino con la redención de la
pena por el trabajo, con el arrepentimiento y con la penitencia; quien
otra cosa piense, o peca de inconsciencia o de traición”. Certament,
sota la pau oficial, es reproduí una
nova “dècada ominosa”, una política
de victòria que, amb molta barra i
cinisme, deien que volia superar els
odis i les rancúnies, però que conculcava els Drets Humans més elementals.

Carles Rahola (Cadaqués, 1881-Girona, 1939),
víctima representativa dels qui van creure en la
justícia dels vencedors. Gravat d’Enric Marquès.

LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A LES TERRES DE LLEIDA

Gabriel Ramon-Molins

Departament d’Història de la Universitat de Lleida
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a repressió política, entesa com
una acció exercida des del poder
per tal d’erradicar o minvar les crítiques dels dissidents o opositors, va
ser omnipresent en l’Espanya franquista i és imprescindible per entendre la supervivència del règim. Per
tant, l’estudi d’aquesta repressió ha
estat un element fonamental per tal
de poder explicar la mateixa naturalesa del franquisme espanyol.
Presentar un estat de la qüestió
sobre la repressió franquista a les
Terres de Lleida, o de qualsevol altre indret, certament, requereix
començar acceptant les limitacions
que tots els estudis fets acaben tenint; la primera, la dificultat de treballar amb dades de fonts molt variades i sovint parcials (des de fons
militars fins a registres d’inhumació
a cementiris, arxius judicials, o fons
diversos de l’administració pública
relatius a personal, entre d’altres)
que fan que donar una xifra absoluta
de represaliats sigui com a mínim altament complicat i que vagi creixent
en cada nou estudi que es presenti.
La segona gran limitació, en canvi,

és a causa del fet de reconèixer que
solament una part de la repressió pot
ser analitzada de forma quantitativa; por, terror, misèria o silenci són
conceptes implícits que cap registre
de víctimes podrà mai quantificar.
És per aquesta segona raó que, un
cop aportades les dades generals cal
que ens fixem necessàriament en els
estudis duts a terme des de la historiografia local, municipi a municipi,
així com en les històries de trajectòries personals i familiars que ens
permetin comprendre l’impacte real
d’aquesta repressió que sovint ha
traspassat generacions.
Cal parar atenció en el fet que la
repressió política, sigui franquista
o de qualsevol altra naturalesa, en
cap cas, no és un element arbitrari
i gratuït, tot i encabir-hi altes dosis
de venjances polítiques o personals
recobertes de legalitat, sinó que
sovint (i sobretot) és ben pensada i
planificada i que cerca un objectiu
polític determinat que va més enllà
d’administrar simplement un càstig.
Partint d’aquestes premisses, els
diferents estudis centrats en la re-

pressió al Ponent català han intentat
ressaltar la idea d’un “terror” estès
amb les diferents formes de repressió disfressades de legalitat, com
si fos una “taca d’oli”, i han mirat
d’explicar com la repressió econòmica arribava on no ho feia la justícia
militar, l’exili tocava d’altres persones, la deportació a camps de l’Alemanya nazi s’acarnissava sobre part
dels exiliats, o fins i tot, alguns havien de patir més d’un procés repressiu (el que es coneix com repressió
múltiple), i finalment, la por s’encarregava de fer la resta i arribar a
les famílies, amics i coneguts de les
víctimes directes, anant sovint de la
mà de l’exclusió de la vida social.
Certament explicar què va arribar a
sentir durant la resta de la seva vida
la vídua d’un afusellat és una cosa
que difícilment ningú no podrà arribar a explicar mai en cap article.
Amb aquesta intenció d’actuar
com una taca d’oli, van ser múltiples els tribunals, bé fossin civils o
militars, que recolzant-se sobre una
variada legislació feta ad hoc per a
l’ocasió van actuar a discreció sobre
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Fossa comuna del cementiri de Montardit de Baix (Pallars Sobirà)
(fotografia: Noemí Riudor, www.espaisdememòria.udl.cat)

tot el que semblava dissident.
Amb la voluntat d’intentar identificar amb nom i cognoms els lleidatans represaliats, el darrer dels estudis publicat va aportar 14.891 noms1,
una xifra que inclou tots aquells que
van passar per la justícia militar
-els afusellats, processats pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques,
part dels exiliats a Amèrica Llatina i
aquells exiliats per Europa que en el
context de la II Guerra Mundial van
fer cap a camps de concentració de
l’Alemanya nazi, i que representava
en total més d’un 4% de la població
provincial; resta encara per identificar el gruix dels exiliats europeus i
interiors, bona part dels funcionaris
depurats o fins i tot els entre 300 i
400 afusellats/desapareguts durant
el moment de l’ocupació2. En total,
per tant, és molt probable que el
conjunt dels represaliats que podrà
ser comptat en un futur acabi superant de llarg el 5% dels lleidatans.
A finals de març de 1938, des del
primer moment que les tropes sollevades van trepitjar territori lleidatà,
valent-se de l’ordre sorgida de la
Junta de Defensa Nacional amb seu
a Burgos que posava sota jurisdicció
militar tant desordres públics com
presumptes atemptats a l’Estat, van
començar a assumir la funció de vestir de procés judicial (generalment
sumaríssim) tot un seguit d’afusellaments orquestrats tant pels ma-
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teixos ocupants com per les noves
forces fàctiques del règim, vestides
sovint amb camisa blava o sotana
fins als peus. En total van ser 779 els
lleidatans afusellats, 204 dels quals
el mateix 1938, quan el territori
ocupat encara limitava a l’oest de la
línia del front amb els rius Noguera
Pallaresa i Segre.
Entre les zones amb un major impacte d’aquesta repressió de primera hora, cal fer un esment especial a la zona del Pallars, on sota la
direcció del General Sagardía, -un
psicòpata vestit de militar i conegut
com “el carnisser del Pallars”-, es
troben els municipis amb un percentatge més alt de població afusellada de tota la província; 22,6% a La
Guingueta d’Àneu, 19,5% a Rialp o
13,9% a l’Alt Àneu, i una desena de
fosses comunes, tant en cementiris
com en cunetes, que van albergar 68
del total dels 104 morts que van sumar els dos Pallars.
A aquesta primera repressió “des
1
2

3

ordenada”, hi van seguir els afusellaments fets “ordenadament”, majoritàriament a la capital lleidatana
amb gent tant de la ciutat com d’altres municipis. Una repressió que va
deixar com a llegat una fossa comuna amb 547 víctimes, les famílies de
les quals, a més a més, van haver de
patir el càstig de tenir-les enterrades lluny de casa, anònimament i en
una fossa comuna que tot i que a poc
a poc els familiars hi van anar col·
locant memorials particulars, no va
ser dignificada completament fins a
la intervenció memorial feta al cementiri l’any 20103. A pocs metres
d’aquesta fossa, però, n’hi havia
una altra, coberta des de la dècada dels 40 amb un gran mausoleu i
acompanyada d’un monòlit de grans
dimensions que honorava amb gran
ostentació uns altres morts, aquests
sí, caiguts per Déu i per Espanya.
Més enllà dels 779 afusellats, la repressió exercida per la justícia militar es va estendre a 12.303 persones
en total, les quals, bé processades
amb procediments sumaris, bé simplement amb l’obertura de diligències judicials, van sentir d’una manera
o altra com l’espasa de Dàmocles es
balancejava sobre seu.
A la repressió militar aviat s’hi va
sumar el Tribunal de Responsabilitats
Polítiques (TRP), creat el febrer de
1939, el qual, tot i no participar en la
suma de noms a la llista dels morts,
va exercir una funció no menys important; la repressió econòmica.
En les sentències d’aquest tribunal
hi havia des de multes menors fins
a grans apropiacions de béns; s’han
pogut localitzar 3.343 expedients
incoats pel tribunal a les comarques de Lleida, expedientes que van
derivar en sancions econòmiques

C. Mir, A. Rafael Cots, G. Ramon-Molins;Tenien nom. Víctimes de la repressió
franquista a les terres de Lleida (1938-1963), PagèsEditors, Lleida, 2018.
La xifra d’entre 300 i 400 desapareguts durant l’ocupació és proposada en els
estudis de J. M. Solé i Sabaté, i J. Villarroya Font; La repressió a la reraguarda
de Catalunya (1936-39), Publicacions de l’Abadia Montserrat, Barcelona, 1989, i
M.Barallat; La repressió a la postguerra civil a Lleida (1938–1945), Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.
Tot i que la intervenció integral no arribés fins l’any 2010, l’any 1980 familiars
de víctimes del municipi de l’Albagés (Garrigues) van impulsar la construcció
d’una gran estela en record de les 11 víctimes d’aquest municipi.

variables que hem anat citant, és interessant observar el quadre adjunt
en el qual es pot observar una repressió elevada arreu però desigual
als diferents municipis; entre els
indrets amb més percentatge de represaliats destaquen comarques amb
una densitat de població més baixa
en les quals la coneixença entre els

ciutadans (i segurament alguna que
altra disputa o venjança personal) va
ajudar a ressaltar els enemics del règim; així, el Pallars Sobirà encapçala
el rànquing comarcal amb un 5,86%
de la població castigada directament
(726 persones), seguida de la Vall
d’Aran, amb 312 víctimes que fan
que el percentatge arribi al 5.25%.
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que van contribuir, per una banda,
a omplir les arques del règim i per
altra forçaren la misèria econòmica
no només dels encausats sinó òbviament de llurs famílies. Una repressió
que es va acarnissar especialment a
la comarca de les Garrigues, on es
processaren 510 persones, xifra que
suposava un 1,8 del total de població
de la comarca4.
És interessant observar com en
la llista d’encausats pel TRP apareix una nodrida representació dels
parlamentaris lleidatans durant la
II República; 13 d’un total de 35
(comptant els conservadors o els qui
ja havien mort quan va esclatar el
conflicte), la majoria dels quals va
ser processada trobant-se a l’exili i
fent, per tant, que la pena fos pagada pels familiars que restaren al
país, fet que fa que al total de més
de tres mil noms s’hi pugui aplicar
un multiplicador indeterminat.
El recompte de l’exili és encara la
gran feina pendent en l’estudi de la
repressió lleidatana; a hores d’ara
solament hem pogut posar nom a 407
persones que van fer cap a Amèrica
Llatina; tanmateix ignorem la dimensió real del gruix de refugiats europeus o tots aquells que es van veure
obligats a canviar de municipi a causa de les circumstàncies imposades o
sobrevingudes amb el nou règim.
Dels refugiats per Europa solament hem pogut documentar 311
casos de víctimes que van patir, a
més de tot el que va comportar la
condició d’exiliats, el càstig d’esser
deportades a camps de concentració
del nazisme, de les quals 169 hi van
perdre la vida. Amb intenció de dignificar-ne la memòria, alguns ajuntaments, com el de Lleida, estan
intentant reconstruir trajectòries de
vida que ajudin a dotar de contingut
les intervencions memorials que es
van realitzant, i altres, com Cervera,
han convidat l’artista alemany Gunter Demnig a instal·lar les conegudes
llambordes Stolpersteine, sumant-se
a la llista cada cop més llarga de municipis catalans que han apostat per
aquesta iniciativa.
Analitzant les dades totals de represaliats, comptant les diferents
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36
24
20
20
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14
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10
24
6
311
0
311

* Municipi de Gósol
**Persones nascudes a la província però que no hi residien, o de les quals es desconeix residència o procedència.
Font: C. Mir, A. Rafael Cots, G. Ramon-Molins; Tenien nom..., p. 31.

A 80 anys del final de la Guerra Civil -tot i que no del final de la repressió-, més enllà d’acabar de tancar la
llista dels noms i contribuir així tant a
la construcció de la història del franquisme com al reconeixement de les
víctimes, és el moment per emfatitzar la reconstrucció de trajectòries
personals d’algunes víctimes, bé sigui amb històries familiars bé des de
la història local les quals, des de la

4

microhistòria ajudin a aportar la dimensió social d’aquest fet. Una feina
que sovint s’inicia quan els néts i besnéts d’aquestes víctimes troben els
seus familiars en bases de dades com
la de Universitat de Lleida (www.
victimesguerracivilfranquisme.udl.
cat) i comencen a indagar amb petites investigacions personals o fins i
tot amb treballs acadèmics que han
de ser posats en valor.

C. Mir, F. Corretgé, J. Farré, J. Sagués; Repressió econòmica i franquisme: l’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997.
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I LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A TARRAGONA
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Doctor en Història Contemporània i Cap del
Servei d’Arxiu de l’Ajuntament de Tarragona

Esther Ferré Sarabia

Psicopedagoga del Servei Educatiu del
Tarragonès del Departament d’Educació

Introducció
La normativa1 que a Catalunya fixa
el currículum de 4t d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) en l’Àmbit Social, concretament en història,
estableix que l’alumnat haurà d’establir relacions entre el present, el
passat i el futur, en la mesura que
el passat facilita la comprensió del
present, així com per entendre que
el futur serà conseqüència de les decisions en el present. En aquest sentit, per tant, en el desenvolupament
d’aquesta competència pren importància l’estudi de la història contemporània per comprendre les arrels dels fets, fenòmens i problemes
socials de l’actualitat. El text legal
continua manifestant que “aquesta
idea és especialment rellevant per
a la formació de la ciutadania, atès
que tots els nois i noies que acaben
l’educació secundària obligatòria
molt aviat podran exercir el seu
dret a vot, i han de fer-ho de forma
conscient, crítica i responsable”.
El currículum obligatori afegeix, a
més a més, un marc competencial
que determina que els aprenentat-
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ges no són merament reproductius
sinó que comporten un “saber fer” i
un “saber fer en contextos diferenciats”, de tal manera que es garanteixen aprenentatges “autèntics”,
ja que el món on viuran els nostres
alumnes és un món globalitzat on és
fonamental el coneixement dels fets
des d’un abordatge crític i empíric.
És per això que els caldrà ser capaços
de comprendre la diversitat del món
i de les realitats socials a partir de
saber cercar informació però també,
seleccionar-la de manera crítica.
I en aquest sentit, ja en el Decret
143/2007 DOGC núm. 4915, previ a
l’ordenació curricular de 2015, en
un document referit a ciències socials, el Departament d’Educació concretava que l’alumne hauria de ser
capaç de:
- Confrontar percepcions i valors
existents.
- Reconèixer i fer seus els drets i
deures de la ciutadania democràtica.
1

- Descobrir-ne les arrels històriques
- Reconèixer el seu lloc entre els altres
- Treballar per a la cohesió social.
- Construir el sentiment de pertinença i la seva identitat social,
política i cultural.
És precisament en aquests objectius on trobem el sentit de la proposta pedagògica que duem a terme des
de fa quatre cursos i, especialment,
vinculant els nois i noies per treballar aquest “sentiment de pertinença”, que creix a partir del descobriment de les pròpies arrels.
En alguns llibres de text s’afirma
que la Guerra Civil i la repressió
posterior franquista fet històric més
significatiu del segle XX més significatiu, determinant i dramàtic de la
història d’Espanya i de Catalunya.
Tanmateix, si repassem els 37 criteris d’avaluació de quart curs d’ESO,
el criteri número 19 es refereix al
fet que cal descriure i analitzar les
fases militars de la Guerra Civil es-

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació
secundària obligatòria (DOGC número 6945, de 28.8.2015)

panyola, les ideologies dels bàndols,
les seves causes i les seves conseqüències, així com els problemes
principals de les dues rereguardes
durant el conflicte bèl·lic, tenint
sempre present el context europeu
i internacional. Més endavant, el
criteri número 22 contempla l’explicació de les causes que van fer
possible l’establiment de la dictadura franquista a Espanya i que cal
saber-ne descriure l’evolució.
Els criteris d’avaluació, sobre els
quals hauran de programar i incidir
els docents, s’inicien, pel que fa al
temps, en l’anàlisi de la Guerra de
Successió a la monarquia hispànica d’inicis del segle XVIII i acaben
amb la identificació i l’anàlisi dels
conflictes en el món actual d’inicis
del segle XXI. Ara bé, amb un temari
tan ampli, tant per la cronologia que
abasta com per l’extensió del seu
contingut, quan finalitza l’ensenyament obligatori quin coneixement té
l’alumnat d’aquell fet històric més
significatiu, determinant i dramàtic
de la nostra història recent? Saben
descriure i analitzar la Guerra Civil
i la repressió franquista de la postguerra? Les respostes, generalment,
llevat d’excepcions, no són ni gaire
positives ni gaire engrescadores.
Per entendre l’abast dels conflictes
bèl·lics actuals o bé per comprendre
què representa el drama dels refugiats que fugint de les guerres intenten arribar a Europa, ¿pot haver-hi
res més oportú que conèixer els
efectes dels bombardejos sobre la
població durant la Guerra Civil o els
centenars de milers de refugiats republicans que l’any 1939 varen marxar a l’exili? En el mateix sentit, per
poder saber què significa la crueltat
d’un règim dictatorial no s’hauria de
tenir consciència de l’abast de la repressió franquista?
Amb el convenciment que la transmissió d’aquests coneixements presenta un valor afegit per als joves
si està relacionada tant amb les vivències dels seus antecessors, familiars de més de vuitanta anys, com
amb l’espai què es viu, la ciutat,
l’any 2016 es va iniciar la proposta
de la ruta pedagògica Els llocs de la

Memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista a Tarragona2. Una
iniciativa organitzada pel Centre de
Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Arxiu Històric de
la Ciutat de Tarragona, de l’Ajuntament de Tarragona.
La ruta pedagògica dels llocs de
la memòria de la Guerra Civil i la
repressió franquista a Tarragona
L’objectiu d’aquesta proposta didàctica és afavorir el coneixement
dels alumnes de 4t d’ESO i de 2n de
batxillerat del període de la Guerra
Civil i la repressió franquista posterior.
En aquest sentit, els continguts
impartits a l’aula per part del professorat, més centrats en Espanya
i Catalunya, es veuen reforçats
amb aquesta ruta pedagògica que
cerca la proximitat directa que té
per a l’alumnat. Una proximitat en
el temps: de tot plegat fa 80 anys
i encara queden testimonis vius i
els seus besavis o avis ho van viure
d’una manera o d’una altra. I, també, una proximitat en l’espai, és a
dir Tarragona, la ciutat per la qual
es mouen habitualment els joves,
és plena d’edificis i llocs impregnats
d’aquesta història que ressegueix la
ruta. És aquesta proximitat la que
pot permetre que la visita tingui diferents moments emotius i, per tant,
que pugui esdevenir una experiència
perdurable per a l’alumnat. En definitiva, la ruta pedagògica no té com
a objectiu substituir les explicacions
del professorat, imprescindibles,
sinó que cerca de complementar-les.
Prèviament a la realització de la
ruta per part de l’alumnat i per reforçar els continguts impartits pel
professorat, els centres reben una
“maleta didàctica” per utilitzar a
l’aula que conté còpies de docu2
3
4
5

ments, plànols, fotografies i premsa
relativa al període històric, així com
llibres per ampliar la matèria.
El professorat també disposa d’un
lloc web3 en el qual s’hi han afegit
propostes pedagògiques per treballar a l’aula, com ara el Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial
Democràtic de Catalunya4. Darrerament, el recull de treballs incorpora
audiovisuals d’entrevistes o refotografies fetes per l’alumnat després
d’haver assistit a la visita.
La ruta pedagògica dura aproximadament unes 5 hores, entre les 9 i les
14 h i s’ofereix gratuïtament als centres docents per part del Centre de
Recursos Pedagògics del Tarragonès
del departament d’Ensenyament.
Presentació
La visita als Llocs de la Memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista a Tarragona s’inicia,
en primer lloc, en una sala adient5
per a rebre un grup d’entre 30 a 40
alumnes. En aquest espai es fa la
presentació de les dues persones
que desenvoluparan la ruta: qui som
i quina és la nostra professió. Però
també, quins són els objectius que
pretenem amb aquesta activitat i
quins són els espais que es visitaran.
Es comença fent-los reflexionar sobre els motius pels quals es troben
fent la ruta pedagògica, amb l’objectiu de canviar la posició de caire
receptiu, que sovint adopten quan
fan una sortida, per una de més participativa i d’integrar la visita dins
els continguts curriculars que estan
treballant a classe. En definitiva, es
tracta de donar sentit als aprenentatges.
S’aprofita aquest preàmbul per a
explicar la tècnica de la refotografia
en la qual haurà de participar activament l’alumnat. És a dir, a partir
de còpies de fotografies dels anys de

Veure enllaç: http://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/llocs-memoria/
http://serveiseducatius.
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/banc-audiovisual-testimonis/
Durant els anys 2016 i 2017 s’utilitzava la sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona. L’any 2018, la rebuda es fa a la sala d’actes dels Serveis Territorials del
Departament de Cultura.
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la Guerra Civil, que se’ls faciliten,
els assistents han d’incloure aquesta imatge històrica en una fotografia
captada per ells mateixos amb el seu
aparell mòbil. Una acció que serveix
per a traslladar al present una imatge del passat i fer la connexió necessària que tenim com a objectiu.
La revolució i la Guerra Civil a
Tarragona (1936-1939)
Abans d’entrar en el contingut del
període, cal situar-lo en una cronologia més àmplia, que va des de l’inici
de la Segona República, l’any 1931,
fins a la Transició, l’any 1977, amb
la dictadura franquista entre 1939
i 1975. Després, cal contextualitzar breument com era la Tarragona
de l’any 1936 -una ciutat de 31.000
habitants, amb una base econòmica
tradicional i precapitalista i amb una
importat activitat comercial generada al voltant del port.
Altrament, cal remarcar la capitalitat administrativa, militar i eclesiàstica que caracteritzava la ciutat
dels anys trenta.
En l’àmbit polític, cal esmentar
que ens referim a una ciutat en la
qual durant les eleccions legislatives
del 16 de febrer de 1936, i amb una
participació del 75% del cens electoral, el vot recollit per la coalició de
dretes -el Front d’Ordre- s’acostarà
al 38,5%. Per tant, el Front Popular a
la ciutat fou votat per un 61,5%.
Per explicar la guerra civil a Tarragona, com a esquema metodològic, es determinen dos períodes amb
unes característiques pròpies: el primer, des del 19 de juliol de 1936 fins
a inicis de l’estiu de 1937; el segon,
des de mitjan d’estiu de 1937 fins a
l’acabament de la guerra el 15 de
gener de 1939.
En el primer període, s’introdueix
l’alumnat en el cop d’estat contra el
govern legítim de la República. Una
rebel·lió militar que comportarà una
lluita armada que hi haurà a Barcelona i a d’altres ciutats catalanes que
comptaven amb una guarnició militar, però que no tindrà lloc a Tarragona, on hi havia aquarterat el Regiment Almansa número 15.
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Com a resposta al cop d’Estat,
les organitzacions obreres, davant
la desconfiança envers l’exèrcit i
les forces d’ordre públic, formaran
les seves pròpies milícies armades
i ja no cercaran la defensa del règim republicà sinó la seva substitució per una nova organització social
basada en l’administració obrera de
l’economia. És a dir, s’impulsarà una
revolució proletària que comportarà transformacions profundes en el
món de l’economia i que també es
reflectirà en la societat tarragonina
en signes com la moda proletària,
els canvis en la toponímia urbana,
els nom laics donats als nounats, els
canvis en la freqüència i edat dels
matrimonis civils o la reducció en la
taxa de suïcidis.
Enmig d’aquesta convulsió revolucionària, entre el 23 de juliol i el 22
de desembre de 1936 cauran, víctimes de la repressió revolucionària,
327 persones. La campanya de protesta de totes les forces polítiques
i sindicals contra l’actuació dels escamots d’escopeters i la recuperació
del poder per part de la Generalitat
de Catalunya faran que la repressió
incontrolada es desacceleri i, finalment, desaparegui.
En el segon període, de l’estiu de
1937 al gener de 1939, la situació de
la rereguarda tarragonina canvia significativament. D’una banda, l’inici
dels bombardeigs sobre la ciutat,
l’escassetat de subsistències i l’aparició de la fam, la mobilització constant dels homes per anar a l’exèrcit i l’arribada massiva de refugiats
agreujaran encara més la situació
precària de la rereguarda.
Tot aquest contingut s’ha explicat
amb l’ajut d’una presentació projectada de 27 diapositives que inclou
28 fotografies i 9 documents. Finalment, aquesta primera part es complementa amb la projecció de l’audiovisual Tarragona sota les bombes,
en el qual, un testimoni directe relata com va viure un dels bombardeigs
més sagnants sobre la ciutat.
És important assenyalar que du6

rant l’explicació sobre la Revolució
i la Guerra Civil a Tarragona, es fan
comparacions amb els conflictes bèllics actuals, amb l’objectiu d’assenyalar que els bombardejos sobre
Tarragona de fa 80 anys són similars
als que pateixen avui dia les ciutats
de Síria. O bé, també, que la similitud entre els refugiats catalans que
fa 80 anys marxaren cap a l’exili i
els que actualment fugen de les zones de conflicte armat és més que
evident.
Tot seguit, continua la ruta en direcció a l’Ajuntament de Tarragona.
En el recorregut es comença a desenvolupar l’activitat de refotografia, que parteix de la proposta del
fotògraf Ricard Martínez6, especialment a la plaça dels Sedassos, on
es trobava el consolat d’Alemanya i
des d’on es dirigia una xarxa d’espionatge nazi durant la Segona Guerra
Mundial.
Al Palau Municipal, es baixa a
l’interior del refugi antiaeri. És en
aquest espai on s’explica perquè l’ús
dels bombardejos sobre la població
civil s’experimentarà per primera
vegada a la Guerra Civil, com afectarà els ciutadans, quines mesures
es prendran per a assegurar la vida
dels tarragonins i quin balanç total
significarà la destrucció provocada
per les bombes. Però també s’intenta traslladar a l’alumnat l’experiència de com es vivia un bombardeig
des de dintre d’un refugi.
La ruta continua cap a l’Antiga Audiència, plaça del Pallol, on es conserva una pintada revolucionària a la
paret, feta el 21 d’octubre de 1936.
La repressió franquista
(1939 – 1953)
L’edifici de l’antiga Audiència, ara
fa 80 anys, era l’indret en el qual se
celebraven els judicis sumaríssims. A
la sala d’actes, es projecta l’audiovisual Quan la torre del Pretori era
la presó de Pilats, que recull el testimoni de tres homes que foren condemnats a mort però que finalment

http://www.arqueologiadelpuntdevista.org/#5

van veure la seva pena commutada
per anys de presó. 7
En aquest espai es fa especial incidència en l’abast i característiques de la repressió franquista a
les comarques tarragonines: 10.200
consells de guerra sumaríssims, 693
condemnes a mort executades, milers de condemnes a penes de presó,
confiscació de béns per part del Tribunal de Responsabilitats Polítiques,
depuració dels funcionaris, desterraments...
Després, a la Plaça del Rei, s’accedeix a la Torre del Pretori, un espai
emblemàtic de la Tàrraco romana
i actualment punt obligat de visita
per part dels turistes. Quan s’explica
que aquesta torre era la presó provincial de Tarragona, coneguda com
la Presó de Pilats fins l’any 1953, el
contrast és evident.
A la presó de Pilats, durant l’any
1939, s’hi arribaran a encabir 1.361
presoners. La saturació era indescriptible i el col·lapse del centre
també. L’alimentació era insuficient
i la higiene gairebé inexistent. Les
malalties originades per aquestes
pèssimes condicions de vida seran la
causa de la defunció de més de 70
reclusos.
En aquest espai, en concret a la
sala dels condemnats a mort,8 es
fa llegir en veu alta, per part d’un
alumne voluntari, la carta de comiat
que un pres adreça a la seva esposa
i a la seva filla hores abans de ser
executat. En aquest punt de la ruta,
l’emotivitat que s’observa entre els
assistents és corprenedora.
Balanç
Entre els anys 2016 – 2019 s’han dut
a terme un total de 50 rutes, sol·licitades per 15 centres docents,9 amb
assistència de més de 1.400 alumnes,
acompanyats per prop d’un centenar
de professors. Durant els quatre anys
en què s’ha desenvolupant aquesta
activitat, s’hi han anat introduint
canvis i modificacions que possibiliten una adaptació permanent i una
millora del plantejament inicial.
Aquest curs 2018-2019 hem tingut
especial interès a conèixer quines

Entrada al refugi antiaeri de Tarragona

idees prèvies pot tenir l’alumnat sobre la guerra i si són conscients de
quin és l’objectiu que mou el pofessorat per portar-los a passar tot un
matí amb nosaltres ja que tenim un
especial interès que la ruta adquireixi un caràcter competencial dins
l’àrea de ciències socials però també
pel que fa a valors.
El nostre objectiu, com ja hem dit
a l’inici de l’article, és que la història esdevingui propera i objecte de
recerca i per aquest motiu és interessant que l’alumnat en parli amb
els seus familiars, però que també
ho puguem referenciar amb el que
es publica als mitjans, com ara la
recent polèmica sobre la exhumació
del dictador Francisco Franco.
7
8
9

En acabar la ruta es demana a
l’alumnat que faci una valoració, sobre un total de 5 punts, dels espais
visitats i de les explicacions fetes
en cadascun d’ells. L’espai més ben
valorat és el refugi antiaeri -possiblement el lloc que recrea millor el
moment dels fets que es relaten-.
La presó de Pilats també és un dels
indrets que valoren més ja que normalment tots han vist el monument
des del punt de vista de la Tàrraco
romana i mai com un lloc referit a la
repressió franquista.
En resum, podem dir que, en la
majoria dels casos, hem pogut observar que els objectius que ens hem
proposat s’han assolit i que, fins i
tot, en determinats moments, com

Es tracta de Josep Subirats, Leandre Sahún i Antoni Floresví
Actual sala del sarcòfag d’Hipòlit
Col·legi del Sagrat Cor, Institut Joan XXIII, Institut Tarragona, Institut Pons Icart,
La Salle de Tarragona, Centre d’Adults Àgora, Institut Sant Pere i Sant Pau, Institut Marti i Franquès i Institut Vidal i Barraquer de Tarragona de la ciutat de
Tarragona;Institut Marta Mata de Salou; Col·legi Marguerite Yourcenar de Reus;
Institut Blanca d’Anjou del Perelló, Institut Mar de la Frau de Cambrils; Institut
Ramon Barbat Miracle de Vila-seca; Institut Roda de Berà.
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Propostes de futur
La ruta Els llocs de la Memòria, ara
per ara, és un recurs educatiu que
ofereix l’AHCT i el CRP del Tarragonès però, en un futur, volem ser
un referent territorial per treballar
propostes de Memòria Històrica més
àmplies que integrin els diferents
centres que duen a terme la ruta per
tal de construir xarxa, tant a nivell
del professorat com d’alumnat i,
així, dur a terme rutes conjuntes i
intercanvis entre centres, exposicions i activitats de tot tipus que puguin plantejar els centres educatius.
En aquest sentit, des del CRP, hem
dut a terme diversos cursos de formació com ara Fem Memòria, el
2016-17 i Fonts documentals i Recursos educatius per a les Ciències
Socials el 2018-19 per tal de teixir
una xarxa entre el professorat del
territori.

Carta de comiat d’un assassinat a la seva família

ara en el de la lectura de la carta
d’un condemnat a mort a la presó
de Pilats, molts alumnes arriben a
posar-se en el lloc d’aquelles persones que van pagar un preu molt alt
per la seva ideologia.
A partir de la ruta s’han dut a terme diversos treballs de recerca de
Batxillerat que han estat reconeguts
pel Memorial Democràtic en diferents convocatòries del seu Premi de
recerca en Memòria Democràtica10.
Tant des del CRP com de l’AHCT
s’atenen les consultes dels alumnes

que volen fer recerca en memòria
històrica perquè pensem que és un
treball d’un alt nivell competencial i
molt especialment quan fan treballs
referits a memòria oral11.
També hem dut a terme l’assessorament a un centre que desitjava
integrar la ruta dins el Projecte de
recerca de 4t d’ESO. Es va treballar
la proposta que oferim, integrant-la,
des de diversos aspectes, en totes els
àmbits del currículum, per acabar duent a terme la ruta, tot adaptant-la
als aspectes que ells van prioritzar.

10 http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/premis/premi-de-recerca-en-memoria-democratica/
11 https://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/categoria/memoria-oral/
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LES EMPREMTES DE L’EXILI REPUBLICÀ EN L’IMAGINARI
COL·LECTIU. UNS APUNTS PERSONALS
Jordi Font Agulló

Director del Museu Memorial de l’Exili
(MUME)

A Angelina, Carmeta, Pasqual, Pasqualito i Quimet. In memoriam

A

quest breu article no es basa en
certeses empíriques contrastades, sinó que pretén ser una aproximació, més o menys intuïtiva i
personal, a les causes de la relativa presència de què gaudeix encara
avui la memòria de l’exili republicà en l’àmbit públic. Tot i que caldria matisar que, d’ençà de fa pocs
anys, s’ha anat invertint aquesta
tendència. Efectivament, arran del
protagonisme que ha anat guanyant
el fenomen anomenat com “recuperació de la memòria històrica”1,
l’exili ha reaparegut associat, com
no podia ser altrament, a l’interès
cívic –i també institucional en alguns
casos– per divulgar el coneixement
dels episodis vinculats a la Segona
República, a la Guerra Civil, a la lluita contra la dictadura franquista i al
procés que va comportar la restauració de la monarquia parlamentaria,
després de la mort del dictador.
És molt probable que aquest dèficit que afecta el coneixement sobre

el passat immediat tingui relació
amb la manera que el divers Estat
espanyol –entenent amb això tota
la complexitat que comporta l’existència d’una pluralitat nacional- va
experimentar la presència de l’exili
durant l’època dictatorial a causa de
la intensa i fatal política memorial
que es va anar escampant. Una etapa
que, com se sap, es va anar dilatant
interminablement en el temps i que,
a base de repressió, adoctrinament
i manipulació educativa, va fer possible, primer, una demonització dels
defensors de la legalitat republicana
i dels partidaris dels projectes revo1

lucionaris durant la Guerra Civil i,
segon, gradualment –com a conseqüència del que acabo de dir- el poder totalitari va anar elaborant una
eliminació sistemàtica dels avenços
socials i culturals que havien tingut
lloc durant la dècada dels anys trenta. Conseqüentment, es va imposar
el silenci i la ocultació. Certament,
l’exili republicà –tot i que situat a
quilòmetres de distància- trencava i qüestionava el relat edificat,
després de la guerra, per un règim
feixista i nacional-catòlic que no va
dubtar a pervertir i falsejar la història i a articular un correlat de di-

Tanmateix, aquesta expressió problemàtica semànticament fa referència a alguna cosa més –i molt important- que la simple curiositat que els fets històrics per
se. Es tractaria de quelcom més profund que va sortir a la superfície de l’esfera
pública i va adquirir la forma d’un moviment cívic que lluita per acabar amb
la penitència d’un oblit ètic i polític, derivat d’algunes mancances implícites
en el procés de derogació del franquisme. Sobre aquesta qüestió vegeu: Ricard
Vinyes, “La memoria del Estado”, dins Ricard Vinyes (ed.), El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia, Barcelona: RBA
libros, 2009, pp. 23-66.
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Pas de la frontera dels militars al Pertús, Col.lecció Eric Forcada

famacions sense cap mena de rigor.
Per tant, el discurs oficial va anar
abandonant les mencions a aquests
milers de “mals espanyols desencaminats” que, tantes vegades, apareixien en els mitjans de propaganda
de les primeries dels anys quaranta:
l’època de la gran eufòria feixista i
imperialista. Oficialment, l’exili va
desaparèixer en el túnel del temps.
Més endavant, a les acaballes dels
anys cinquanta i la dècada dels seixanta, la dictadura de Franco va
aconseguir sobreposar-se a dues
dècades de grans dificultats econòmiques i també, cal no oblidar-ho,
d’una remarcable inestabilitat política. Pensem en els vacil·lants anys
de la Segona Guerra Mundial, arran
de l’alineament de la Nova Espanya
amb les potències de l’Eix i de les
seves ambigües relacions amb els
països del bloc aliat. A més, va haver de fer front i defensar-se de la
continuació de la lluita armada des
de l’exili per part d’algunes organitzacions polítiques, sobretot de signe
anarquista i comunista. Fins a mitjan
dels anys cinquanta, les incursions
de maquisars –coneguts popularment
com a maquis a l’Estat espanyol- des
de territori francès van ser una constant, com també ho fou l’existència
de partides de guerrillers a moltes
zones aïllades de l’interior de la Península. Amb el pas del temps, l’ajuda d’Estats Units, els plans d’estabi-
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lització econòmica i la mínima aparença d’obertura liberal van menar a
una sensació de progrés. Un moment
en què l’autoanomenat “Nou Estat”
va afirmar haver arribat a una fita:
els celebrats 25 anys de pau, comptats des de 1939.
A mitjan anys seixanta, l’exili va
continuar essent una referència, un
mirall i un far democràtic per als minoritaris grups opositors de l’interior,
però per a la majoria de la població,
especialment per als qui havien nascut immediatament després de la
guerra de 1936, era quelcom llunyà,
difuminat en el temps, sense cap relació directa amb les seves vides, que
es desenvolupaven en un mar d’indiferència política suggestionat pel
propi sistema polític antidemocràtic.
Aquest va ser un dels grans èxits del
franquisme. En l’esfera pública, el
record de la conflagració civil funcionava com un negatiu de la pretesa
era de pau i de progrés a la qual
s’havia arribat, i l’exili –trauma sociopolític i cívic de primer ordre per a
les forces democràtiques i per a l’esquerra revolucionària, i també personal per a nombroses famílies- havia
estat relegat en el racó de l’oblit i
del mutisme. Diria, aleshores, que en
els anys seixanta, dins de l’Espanya
franquista, l’exili republicà havia entrat en una fase de pèrdua de visibilitat i de pèrdua d’influència en l’esfera opositora. La societat canviava,

s’establien pautes de comportament
social vinculades a un progressiu increment del consum de mercaderies,
però alhora apareixien formes de
resistència i oposició contra la tirania arrelades a l’interior, encapçalades per una nova generació, i lluny,
en part ja, de les que es podien entendre com a “velles” lluites dels
exiliats. El fet que l’exili republicà
perdés progressivament la seva operativitat política, no suposa que deixés de tenir rellevància. Tanmateix,
és obvi que els anys no passen en va.
A l’interior, tot i que des de les instàncies oficials de la dictadura sempre s’insistia en el caràcter fundacional i legitimador del conflicte armat
civil, en el si d’amplis sectors socials
s’havia optat per la indiferència i la
difícil adaptabilitat al trauma heretat. Igualment, a l’exterior, molts
dels exiliats també van refer llurs
biografies i, en molts casos, s’havien
integrat al país d’acollida. No dic que
haguessin deixat de sentir-se identificats amb les motivacions per les
quals van emprendre l’incert camí
de l’exili, però sí, en canvi, que haurien reduït el nivell de politització
tan característic dels primers anys
de diàspora, en els quals l’esperança d’un retorn immediat no era una
quimera. A causa dels canvis i dels
anys que havien passat, les circumstàncies històriques eren més favorables a una relativa “normalització de
llurs vides”. Unes cometes que, sens
dubte, cal remarcar, ja que l’exiliat
difícilment s’integra del tot en el lloc
on és acollida la persona i tampoc no
pot tornar a ser el mateix en el cas
de retornar. La ferida i la pèrdua són
brutals, de difícil guariment i suplantació. Tanmateix, en tot cas, tenir un
lloc de treball, veure néixer i créixer
els fills o els néts en el país de recepció modifica radicalment l’apreciació
de desterrament. És probable que en
aquest període –els anys seixantade creixement econòmic espanyol,
d’auge propagandístic de la dictadura i, també, del puixant desenvolupament d’alguns països que havien
rebut refugiats republicans, com és
el cas de França, s’haguessin produït unes condicions més suportables

amb vistes a superar –o encobrir- el
trauma. O sigui, iniciar una nova vida
més d’acord amb els temps, separada d’uns combats considerats o bé
caducs, o bé que exigien altres instruments per ser duts a terme.
Per tant, es podria afirmar que en
aquells anys tardofranquistes, l’exili,
com a espai polític, es dilueix i perd
intensitat en l’imaginari col·lectiu –o
més ben dit en els distints imaginaris col·lectius, si tenim en compte la
pluralitat cultural i nacional existent
en el marc estatal espanyol-. És més,
cal no menystenir, com s’ha indicat,
que aquest imaginari es corrompia
constantment per la maquinària
propagandística del sistema despòtic. Sense oblidar, per altra banda,
que es tracta d’una època en què hi
va haver una enorme emigració de
treballadors de les zones més desfavorides de la Península Ibèrica cap
a les democràcies europees, especialment França, Suïssa i Alemanya.
Qui més, qui menys, tenia un familiar, un amic, un conegut que vivia a
l’estranger. Les raons polítiques i les
motivacions econòmiques eren susceptibles de barrejar-se, a la dècada
dels seixanta i en els primers anys
setanta. El fenomen migratori podia
comportar una imatge despolititzada d’aquells que vivien a l’exterior.
A fi i efecte d’il·lustrar millor
aquestes conviccions, em referiré al
meu cercle familiar. Vaig néixer a Catalunya, a prop de la frontera amb
França, precisament l’any en què la
dictadura commemorava i aclamava
els seus tan propagandístics vint-icinc anys de pau. A les acaballes dels
seixanta, quan vaig tenir una mínima capacitat de comprensió, vaig
saber que tenia uns familiars a Clermont-Ferrand, en el mateix centre
de l’Hexàgon, com diuen els francesos. Es tractava d’uns besoncles,
el parentiu dels quals procedia de la
meva àvia materna, una pagesa de
gran fortalesa i amb molta empenta.
La germana de la meva àvia, juntament amb el seu fill de vuit o nou
anys havia passat la frontera amb
França clandestinament, segurament cap a mitjan 1939. Els primers
mesos de la seva estada a França van

ser un suplici d’internament i fam.
La seva intenció era reunir-se amb
el seu marit, un obrer metal·lúrgic
qualificat, militant d’Esquerra Republicana de Catalunya i comandant
de l’Exèrcit Popular de la República,
que s’havia exiliat pel Coll d’Ares i
Prats de Molló el mes de febrer de
1939. Igualment, vaig saber que la
meva àvia havia tingut també un
germà que va passar la línia fronterera el mateix mes de febrer, juntament amb el seu cunyat, però amb
més mala sort. Va emmalaltir i va
morir, al cap d’uns quinze dies, en
una mena de camp de refugiats situat a la intempèrie a Prats de Molló. Una mort que no fou confirmada
a la família fins a les acaballes dels
anys cinquanta. Fins aleshores tot
havia estat una nebulosa plena de
rumors. La meva àvia i el seu pare
havien recorregut furtivament aquella zona pirinenca militaritzada els
primers anys de la dècada dels quaranta tot cercant a qui es considerava desaparegut, tot i que sense cap
resultat pel que feia al parador del
germà i fill. Resulta que havia mort
a vuitanta-nou quilòmetres del seu
lloc d’origen, però la manca d’informació i les dificultats implícites que
comportaven uns Pirineus en estat
d’excepció a totes dues bandes de la
frontera no els havia permès de trobar cap pista. M’imaginava la meva
àvia i el meu besavi caminant fatigosament per una zona fronterera
prohibida amb ajuda de guies il·legals. Tots aquests tràngols formaven
part d’un món mític infantil en blanc
i negre, trist, dels quals parlava poc
i només de tant en tant en el cercle
familiar, ja que el meu avi, l’home
amb qui s’havia casat la meva àvia el
1940, era un petit propietari agrari
de dretes –fins i tot havia estat instructor a la delegació local de FETJONS- al qual no li agradava que es
2

parlés d’aquests temes. Les seqüeles
de l’exili, molts anys després, eren
enormes, però s’experimentaven en
la intimitat, fins i tot dins de la mateixa família. En paral·lel, entre 19691970, aparegueren en la meva vida
els besoncles que havien sobreviscut
als tràngols de l’exili. S’havien jubilat a França i els seus néts, una mica
més grans que jo, eren francesos, no
parlaven ni català ni castellà, però
transmetien modernitat i llibertat
comparades amb la meva infància
viscuda en els primers anys setanta
en un petit municipi català. Eren per
a mi, els novíssims parents de França. Ens vam veure unes poques vegades a Perpinyà i Argelers i, després,
ja entrats els anys setanta, venien
ells cada estiu de vacances al Principat. Els besoncles van tornar a venir
cada any fins a mitjan anys vuitanta,
però molt poques vegades parlaven
de temes polítics amb els meus avis.
La fractura causada per la guerra i
la dictadura era total. En el cas dels
grans, per conviure durant aquestes
vacances d’estiu, s’oblidava gairebé
tot. La falta de naturalitat en les seves relacions personals –només s’havien vist una vegada a Perpinyà l’any
1948, després de la Segona Guerra
Mundial i, en comptades ocasions, en
els anys cinquanta també a França-,
la distància dels seus plantejaments
polítics, la inadaptabilitat dels meus
besoncles quan tornaven temporalment a la Catalunya tardofranquista
i de la posterior transició a la democràcia, comportaven, en un marc de
relacions amable i simpàtic, un conflicte latent, de fons. Tanmateix no
anava a més perquè, precisament, a
la llunyania de la guerra i a la lectura expiatòria de les seves causes
que escampava el règim franquista
amb aquest “tots vam tenir-ne culpa”2, se li sumava la ruptura exilica
una mena de desubicació que ex-

La incertitud dels fets durant el final del franquisme i els anys de la transició a
la democràcia, va comportar la construcció d’un discurs oficial sobre el passat
recent que pretenia assegurar l’estabilitat política, i per aconseguir-ho es va recórrer a l’edificació d’una memòria col·lectiva que presentava com a culpables
els dos bàndols que es van enfrontar durant la guerra. Vegeu: Paloma Aguilar
Fernández, Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Madrid: Alianza Editorial, 1996.
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perimentaven els meus familiars,
tot i retornar als paratges on havien
crescut i viscut la seva joventut. Per
a ells només era un lloc del passat,
en bona mesura irreconeixible.
Aquesta petita història basada en
una experiència personal, indubtablement, conté sobretot anècdotes
familiars, de les quals no es poden
extreure categoritzacions, però
sí mostren les dificultats i barreres mentals que es van derivar de
la guerra, la dictadura i l’exili. En
aquest sentit, una cosa que podria
resultar xocant en aquests estius
de reencontre familiar en un poblet
era que ningú, entre els meus amics
ja preadolescents, em preguntava
d’on havien sortit els meus familiars, o per què vivien a França. Més
aviat, recordo subtils manifestacions de recel cap a ells. Una vegada
més, s’imposava la indiferència, la
suspicàcia, la desconfiança que amb
tant d’anhel va aconseguir estendre
el franquisme entre els ciutadans.
A manera de resum, podríem apuntar que la llarga durada de la dictadura, juntament amb l’eficàcia de
la seva retòrica propagandística, va
aconseguir que la presència simbòlica de l’exili perdés pistonada en el
territori peninsular. Deixant de banda les elits polítiques i, en menor
mesura, les intel·lectuals, una franja rellevant dels gairebé 180.000
exiliats de llarga durada va optar
per iniciar nous camins personals i
professionals, ja que no tenien cap
altre remei. Igualment, cal tenir
present la diferència generacional
entre els dirigents polítics a l’exili
i els màxims responsables de les organitzacions polítiques, sindicals o
culturals que van agafar les regnes
de l’oposició democràtica a l’interior. Principalment aquests, eren fills
de la postguerra i, si bé l’exili era
una referència i una font d’inspiració política, el quefer opositor diari
tenia poc a veure amb la política
dels anys trenta. Sense subsestimar-ne la notabilitat, l’exili no va
tenir el paper d’actor principal en el
període transicional. Quan va desaparèixer el règim dictatorial, l’exili
va haver d’adaptar-se a un nou con-
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text polític amb unes correlacions
de forces que palesaven les febleses de tots els contendents. Possiblement, alguns d’aquests aspectes
van col·locar l’exili en un segon
pla i, per aquest motiu en aquells
anys eufòrics -llevat del retorn de
polítics i intel·lectuals coneguts- ,
no fou objecte de gran atenció. Pel
que fa a aquesta qüestió, i com ha
puntualitzat Mari Paz Balibrea3 , a
les acaballes dels setanta hi hauria
hagut un fenomen de recuperació
i reconeixement de la trajectòria
i memòria dels vençuts a la Guerra Civil, en què es va fer una especial atenció a l’exili. Tanmateix,
aquell rescat es va limitar a l’àmbit
cultural. Calia cercar referents de
modernitat en el passat, després de
la llarga dictadura. En canvi, el que
havia suposat políticament la República era inacceptable en el marc de
la nova monarquia parlamentaria.
La sortida de 1939 va ser massiva, però la tornada no. Havia passat
molt de temps. Fins i tot, les circumstàncies van ser pitjors els anys
vuitanta. Malgrat l’arribada al govern d’Espanya del Partit Socialista
Obrer Espanyol l’any 1982, les pautes culturals dominants no eren favorables a girar la vista enrere. Suposadament, Espanya s’incorporava
al món democràtic occidental com
un país sense herències conflictives,
al qual només li interessava viure el
present i mirar cap al futur4. Era
una època en la qual passar pàgina
era vist com una cosa moderna. No
és estrany, doncs, que l’exili estigués cada vegada més esborrat de
l’imaginari col·lectiu. Curiosament,
autors catalans5 i espanyols dels
3
4

5

anys trenta, exiliats en gran part i
que havien introduït la modernitat a
l’Estat espanyol, eren especialment
ignorats i es potenciava el conreu
d’una frivolitat presentista, molt
en sintonia amb la postmodernitat
conservadora que havia aconseguit
ésser hegemònica a l’Occident capitalista en aquella dècada.
Evidentment, he traçat línies molt
gruixudes amb el propòsit de descriure mínimament pautes de comportament generals. És innegable
que a les acaballes dels setanta i
durant els vuitanta es van editar,
per exemple, obres d’investigació
importants sobre l’exili republicà,
però per a la majoria de la població era quelcom difús i desconegut,
i no estava incorporat als nous discursos públics. A començaments del
segle XXI, especialment a Catalunya, després de la posada en marxa
d’un programa de polítiques públiques de memòria, es podria afirmar
que es revaloritza l’exili. Fins i tot,
d’ençà de 2017, s’ha instituït el Dia
Nacional de l’Exili i la Deportació.
També a França, d’ençà de 1999
quan moltes associacions i entitats
memorialistes van commemorar el
seixantè aniversari del gran èxode, es va revigoritzar la memòria
dels protagonistes i dels seus descendents. Fins i tot les mateixes
institucions polítiques gal·les van
començar a implicar-se activament
en aquest treball de memòria, tal i
com s’ha reconfirmat en la commemoració del vuitantè aniversari de
la Retirada republicana en 2019.
En fi, la restitució de l’exili republicà ha anat prenent un altre caire
en les dues dècades transcorregu-

BALIBREA, Mari Paz (2017), «El exilio en la España postfranquista», dins Mari Paz
Balibrea (coord.), Líneas de fuga. Hacia otra historiografía cultural del exilio
republicano español, Madrid, Editorial Siglo XXI (508-513).
Durant la transició a la democràcia el clima cultural hegemònic va neutralitzar,
per una banda, qualsevol forma imaginable de crítica social i de reflexió històrica i, per altra banda, molt en sintonia amb el moment internacional postmodern
d’aleshores, va privilegiar la moral d’un cinisme generalitzat. Vegeu: Eduardo
Subirats, “De la transición al espectáculo”, en Quimera, n.º 188/189, febrero-marzo de 2000, pp. 21-26.
Vegeu sobre aquest tema les interessants reflexions de Julià Guillemon dins:
Julià Guillamón, El dia revolt. Literatura catalana a l’exili, Barcelona: Editorial
Empúries, 2008, pp:10-21.

des del segle actual. Comença a ser
cada vegada més objecte d’anàlisi,
coneixement i divulgació, i també
de rememoració. És ja indiscutible
que l’exili va mantenir viva la legitimitat democràtica de la Segona
República i d’institucions com la
Generalitat de Catalunya. En aquest
sentit, cada vegada està més clara
la importància del retorn de Josep
Tarradellas. Igualment, l’èxit de documentals televisius, d’exposicions
com “Literatura de l’Exili” i moltes altres, o la mateix creació del
Museu Memorial de l’Exili (MUME),
obert l’any 2008 a La Jonquera, confirmen la materialització d’aquesta
voluntat de reincorporació de l’exili
en l’imaginari col·lectiu. Arribats a
aquesta situació positiva, tant des
de les institucions com des de les
associacions creades per la societat
civil, hi ha alguna cosa que, potser,
fóra bo evitar. M’estic referint a una
possible caiguda en l’excessiva victimització emocional de l’exili. Això
ens portaria de nou, tot i que sigui

Detall d’una de les sales de l’exposició permanent del Museu Memorial de l’Exili (MUME)

des de l’òptica de les bones intencions i d’humanitarisme, a la tergiversació i a la simplificació d’un fenomen històric de gran significació
en el context del segle XX. Convé,

doncs, per combatre les mancances
memorials heretades, conrear la rememoració i la reparació juntament
amb l’elaboració d’un relat històric
crític i complex.
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LA DEPORTACIÓ DELS REPUBLICANS ALS CAMPS NAZIS:
ITINERARIS I RESPONSABILITATS
Rosa Toran

L

’any 2017 es complien 40 anys
de la sortida a la llum de l’obra
monumental de Montserrat Roig Els
catalans als camps nazis, fruit d’un
llarg i dolorós procés d’elaboració, durant el qual establí relacions
amistoses i afectives amb antics deportats als camps nazis, entre ells
Joaquim Amat-Piniella, l’escriptor
manresà autor de K-L-Reich, que arrossegà les seqüeles del seu internament fins al final de la seva vida. Una
breu referència a la correspondència
entre ambdós ens apropa i alliçona
sobre la seva relació, per l’encarament entre dues generacions, entre el passat viscut i les esperances
compartides en aquells llunyans anys
de la transició. Davant el sentiment
de culpabilitat que arrossegava Amat
pels errors comesos per la seva generació, Roig li responia: “Vau fer
una guerra i la vau perdre, d’acord,
però els culpables són els qui van
vèncer, no vosaltres. Vosaltres ho
heu perdut tot. Nosaltres tenim una
defensa: analitzar el nostre passat
per a fer un present, o un futur,
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una mica millor. Vosaltres vau lluitar amb l’esperança que construíeu
aquest món millor que volem nosaltres… Si no, per què vau anar al
front? Per què us van desterrar? Per
què vau mantenir-vos amb la moral
forta davant l’allau disgregador que
representava el nazisme? No, no i
no… La meva generació no és millor
ni pitjor que la vostra. Potser una
mica més desil·lusionada de quan
vosaltres éreu joves, d’acord. Però
fixa’t que encara hi ha molts punts
en comú entre nosaltres. I aquest

1

2

vincle no ens ve donat ni per l’edat,
ni pel país on hem nascut. Sinó perquè a tu, vulgues o no, tampoc no
t’agrada aquest món que t’ha tocat
de viure, i voldries transformar-lo”1.
Frases que atorguen a la història dels
republicans deportats no tan sols el
valor del coneixement, sinó el de la
memòria reflexiva i el compromís
ètic.
A hores d’ara les dades quantitatives referides als republicans i republicanes deportats són força completes2. Els treballs en arxius dels propis

Carta Montserrat Roig a Amat-Piniella, 26-2-1973, .http://www.memoria.cat/
amat/content/amat-piniella-i-montserrat-roig-0#4-correspondencia. Citat a
Rosa Toran, Introducció, pag. XLI, dins Montserrat Roig Els catalans als camps
nazis, Edicions 62, Barcelona 2017.
Base de dades, en actiu, «Republicans deportats», elaborada a partir dels materials de l’arxiu històric de l’Amical de Mauthausen i altres camps i de la consulta
als arxius de diversos camps, en col·laboració amb el Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. Altres obres: Fondation
pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déportées de France
arrêtées par mesures de répression et dans certains cas par mesure de persécution. 1940-1945, 4 volums, Éditions Tirésias, París, 2004. Benito Bermejo, Sandra
Checa, Libro Memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945),
Ministeri de Cultura, Madrid, 2006.

camps i la documentació de l’Amical de Mauthausen i altres camps i
les eines informàtiques han permès
completar el que va ser l’obra capdavantera de Montserrat Roig, que
incloïa només els noms dels morts,
amb força precisió per als referits al
camp de Mauthausen, gràcies a l’excepcional tasca de salvament de documentació per part dels tres republicans que treballaven a les oficines
del camp, Josep Bailina, Casimir
Climent i Joan de Diego, però sense
informació dels supervivents i dels
internats a d’altres camps. Tot i això
no pot considerar-se com a definitiva
la xifra dels 9.000 i escaig deportats
comptabilitzats, a causa de contingències diverses: canvis de nom,
morts o evadits durant els transports, repetició de les matricules
adjudicades als camps, etc.; d’altra
banda, està en fase d’exploració un
camí de deportació força desconegut, el dels treballadors forçats a
Alemanya que acabaren castigats als
camps i que no formaven part dels
nombrosos combois que partien des
de terres franceses.
També és difícil de precisar el
nombre de catalans deportats, a
partir de la consideració del lloc de
naixement. Segons aquesta dada, la
xifra atenyeria 1.983 persones, però
estudis locals o comarcals la matisen
a bastament. Catalunya fou receptora des de dècades enrere d’onades
d’immigrants per raons econòmiques
que forniren el conglomerat català, a banda dels qui s’hi instal·laren
després de l’alliberament, sobretot
a Barcelona, que oferia més avantatges per mantenir l’anonimat. Si ens
atenem al cas de la capital catalana,
estudis recents modifiquen substancialment les xifres: en les relacions
habituals els reconeguts nascuts a
Barcelona són 624, mentre que el
nombre d’aquells que, per raons diverses, hi visqueren durant gran part
de la seva vida arriba als 1.1003.
ELS CAMINS ALS CAMPS NAZIS
Per a nosaltres la paraula guerra
ens remet a la guerra d’Espanya, per
als europeus el seu referent és la 2a

Guerra Mundial, però hi ha prou elements històrics perquè afrontem la
memòria com un llegat comú, transgeneracional i europeu. La deportació dels republicans als camps de la
mort no va ser fruit de l’atzar, sinó
conseqüència de les seves trajectòries que es remunten als anys de la II
República i de la guerra d’Espanya,
primer acte de la confrontació mundial. Ells i elles van ser l’avançada
contra la bèstia dels feixismes, amb
una experiència de múltiples formes
de lluita, útils, després, en els camps
de concentració i en els moviments
de resistència als països ocupats.
El recordatori de la deportació
republicana ateny a un passat que
s’endinsa en una generació jove,
lluitadora per a la defensa de la II
República, assaltada per la reacció i
derrotada amb l’ajut de les mateixes
forces que al cap de pocs mesos els
conduïren als camps de la mort, amb
la complicitat i el silenci dels vencedors de la guerra d’Espanya. Però
atorgar a la seva experiència un caràcter episòdic d’un passat ja llunyà
seria una nova prova de menyspreu
cap als vençuts, igual com ho seria
emparar-se en sentimentalismes i
en lamentacions sobre la maldat de
l’home i el patiment de les víctimes;
els crims comesos en la negra etapa del nazisme foren crims contra la
humanitat i davant dels quals no hi
cap ni la prescripció ni l’oblit polític.
La universalització del dolor va
començar amb els exilis europeus
dels anys 30, quan milers d’homes
i dones, perseguits i proscrits, van
compartir la seva fragilitat i llargs
periples que van acabar sovint amb
la mort. El gairebé mig milió de republicans que van travessar la frontera francesa, el mesos de gener i
febrer de 1939, va obrir les rutes del
major exili de la història d’Espanya,
però el refugi esperat es va convertir
en ignomínia, humiliació, recels, por
a l’estrany i difusió d’estereotips en
campanyes de les autoritats franceses que argumentaven el perill sobre
3

la seguretat nacional dels catalogats
com a “rojos indesitjables” pel govern dretà de Daladier i no com a
lluitadors contra el perill que aguaitava Europa.
Des dels infames camps del sud
de França, molts dels homes de 18
a 40 anys van passar a formar part
de les Companyies de Treballadors
Estrangers, els Batallons de Marxa o
la Legió Estrangera, coaccionats sota
l’amenaça del seu retorn a Espanya
pels successius decrets del govern
francès, que va voler treure profit
de la mà d’obra disponible, en un
context d’una França mobilitzada,
després de la declaració de guerra
a Alemanya, el 2 de setembre de
1939. Els republicans van acabar per
enfrontar-se a una curiosa paradoxa:
lluitar per un país que no els havia
rebut com mereixien i al mateix
temps confiar que la guerra implicaria la derrota del nazisme i acabaria
per arrossegar el règim feixista que
els havia expulsat del seu país. I la
majoria d’aquells homes es van veure enrolats en les CTE i destinats a
treballs subalterns, com la construcció de fortificacions, càrrega i descàrrega de trens..., en llocs pròxims
a la frontera, de manera que quan
es va produir la invasió de la
Whermacht van quedar atrapats i en
molts casos capturats.
A partir d’aquest moment va començar un dur pelegrinatge pels stalags o camps de presoners de guerra,
a França, a Alemanya i fins i tot a
Polònia, fins que per la intervenció
de la Gestapo, després de l’entrevista del ministre d’Afers Exteriors
de Franco, Ramon Serrano Suñer,
amb Hitler, al setembre de 1940, van
quedar desproveïts de la seva condició de presoners de guerra que els
garantia la Convenció de Ginebra i
enviats a Mauthausen. Però a l’agost
ja s’havia produït l’arribada del
comboi d’Angulema, format per famílies, a aquell camp, la singularitat
del qual rau en el fet que es tracta
de la primera deportació de població

Vegeu Barcelonins deportats als camps nazis. 1940-1945. Amical de Mauthausen-Ajuntament de Barcelona. www. barceloninsdeportats.org
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Portalada principal d’entrada al camp de Mauthausen.©MHC-Fons Amical de Mauthausen

civil des d’Occident.
A Mauthausen, camp obert el 1938,
poc després de l’annexió d’Àustria al
Reich, hi van ser internats 6.980 republicans, marcats amb el triangle
blau dels apàtrides; d’ells van morir-ne 4.738, al voltant d’un 65%, a
causa de la perversa combinació del
treball forçat a les pedreres i a les
obres del recinte, la fam i les malalties, a més de 40 desapareguts. Quan
les tropes americanes van alliberar
el recinte quedaven vius 2.194 homes, alguns dels quals no es van deslliurar de la mort als pocs dies. Gusen, el camp annex de Mauthausen,
ha estat catalogat com el cementiri
dels espanyols, sense que manquessin els 449 republicans gasejats al sinistre castell d’Hartheim, un dels sis
centres d’eutanàsia del Reich, abans
de la instal·lació de la cambra de gas
al camp central.
El presoner dels camps quedava
integrat en una amalgama de nacionalitats i de grups socials, esclau al
servei de la guerra de dominació dels
nous amos d’Europa, en un sistema
concebut per envilir, humiliar i despersonalitzar. Es tractava d’explotar
fins a la mort els essers inferiors,
en un mode renovat d’esclavisme
d’una gegantina màquina productiva de 20 camps i una espessa xarxa
de comandos, i d’exterminar, en un
procés ràpid, el judaisme europeu,
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els grups gitanos i els eslaus, en centres específics de mort -Auschwitz
II-Birkenau, Lublin-Majdanek, Belzec, Chelmno, Sobibor i Treblinka-,
on es va rendibilitzar l’experiència
adquirida anteriorment als centres
d’eutanàsia.
Per als republicans, la condició
d’enemics de Franco, aparellada a
la d’enemics del nacionalsocialisme, és la raó de la seva destinació a
Mauthausen entre 1940 i 1941, però
amb aquells internats no va acabar
el crim; faltaven, encara, fins a completar la xifra de més de 9.000 republicans deportats, altres abandons i
persecucions. La seva sort va ser la
mateixa que la que van tenir molts
altres estrangers, antics brigadistes
Internacionals, perseguits, polítics i
jueus fugits d’Alemanya i d’Àustria,
proscrits, sospitosos, en la immensa
Babel dels camps de confinament. I
en tots ells sentiments de derrota i
incògnites de futur. A molts dels qui
s’havien lliurat de les primeres ona4

des de deportació, els esperava també un camí sense retorn als camps
nazis, després d’haver transitat per
presons, pels camps de trànsit de
Compiègne, Nancy o Romainville, o
pels camps de càstig, com Vernet.
A partir de 1942, alguns dels republicans que havien aconseguit escapar de les batudes es van enrolar o
van impulsar els primers moviments
de Resistència a França, o bé van ser
obligats a treballar en l’Organització
TODT4, en la construcció de les bases
submarines alemanyes de l’Atlàntic
o en dures tasques en els boscos,
sense que faltessin els qui van ser
portats com a esclaus a fàbriques
de la mateixa Alemanya. Accions de
sabotatge, propaganda o intents de
fuga van ser durament castigades,
amb afusellaments i condemnes
a treballs forçats en els camps del
Reich i fins i tot en els situats a les
illes anglonormandes del Canal de la
Mànega. A partir de 1944, amb l’activitat cada cop més incisiva de la
Resistència, els ocupants buidaren
les presons de França per traslladar els interns als camps, destinats
a fornir d’armament les seves hosts,
procés que s’accelerà després del
desembarcament de Normandia. Així
s’obrí una nova etapa en la deportació dels republicans que van penar
en gairebé tots els camps d’Alemanya i fins i tot Polònia –des des de
Dachau, Buchenwald, Auschwitz,
Flossenburg... i Ravensbrück per a
les dones-, ara singularitzats amb el
triangle vermell dels deportats polítics. A tall d’exemple, van ser deportats a Buchenwald 532 republicans,
530 a Dachau, 389 a Neuengamme,
140 a Sachsenhausen, 92 dones a
Ravensbrück, etc. Aquestes onades
comportaren un canvi significatiu
a l’interior dels camps, per la con-

Organització creada pel destacat dirigent nazi Fritz Todt el 1938, amb vista a
ocupar els obrers aturats en tasques d’importància estratègica, en col·laboració
amb les grans indústries alemanyes. En iniciar-se la Segona Guerra Mundial, es
va adaptar a les noves necessitats: la construcció de fortificacions de defensa
i bases submarines. La mà d’obra passà a estar formada per treballadors dels
països ocupats en règim d’esclavitud. El febrer de 1942, després de l’estranya
mort de Todt en un accident aeri, la direcció de l’organització va recaure en Albert Speer, arquitecte cap de Hitler que també substituiria Todt com a ministre
d’Armament.

junció de deportats i deportades de
diverses nacionalitats amb forta experiència en les accions resistents i
amb aportació de noticies optimistes
sobre la inflexió del curs de la guerra
a favor dels aliats, canvi que facilità
l’inici d’accions de resistència i solidaritat, tot i que al camp de Mauthausen la majoria de republicans ja
havien estat assassinats, sobretot en
el dur hivern de 1941-1942.
Quan a l’hivern i primavera de
1945 els camps foren progressivament alliberats per l’Exèrcit Roig o
els aliats, només una petita part dels
crims es va fer evident. Les insuportables imatges de Bergen-Belsen, de
Buchenwald o de Dachau s’erigiren
en emblema de la criminalitat nazi,
però faltava encara descobrir l’abast
del genocidi als camps de Polònia,
els afusellaments massius a l’URSS,
les morts als guetos; i encara haurien de transcórrer molts més anys
perquè a Espanya es posés al descobert la tragèdia dels republicans, homes i dones perseguits i eliminats als
camps de concentració per les urpes
del nazisme que va tenir en el règim
de Franco un submís aliat.
UNA LLARGA NÒMINA DE
RESPONSABILITATS
La mort i el patiment de les víctimes republicanes dels camps de
concentració i extermini van ser resultat d’abandons i de complicitats
d’instàncies polítiques i sectors socials diversos. El seu internament va
venir determinat per la seva condició de rojos espanyols enemics del
nacionalsocialime, i va ser possible
per l’acció criminal combinada de
l’Alemanya nazi i les forces d’ocupació a França, del règim col·laboracionista de Vichy, que va negar-los la
protecció que se’ls devia com a refugiats i com a integrants de l’exèrcit francès, i també de la dictadura
d’Espanya. Si bé el règim de Franco
va negar qualsevol responsabilitat
en la deportació dels republicans,
a hores d’ara és ben conegut el seu
coneixement i assentiment. Diversos
elements factuals ho corroboren: la
correspondència entre l’ambaixador

Himmler i el seu seguici pujant els 186 esglaons de l’escala de la pedrera de Mauthasen. ©MHC-Fons
Amical de Mauthausen

alemany a Madrid i les autoritats
franquistes entre agost i octubre de
1940, l’ordre del cap de la Gestapo,
Heinrich Muller, del 25 de setembre
de 1940, després de la visita de Ramón Serrano Suñer a Berlin, sobre el
destí dels presoners espanyols dels
“stalags”, l’alliberament de dos deportats l’any 1941 per mediació del
mateix Serrano, les targetes postals,
degudament passades per censura
que els internats a Mauthausen enviaren durant un breu període de
temps als seus familiars d’Espanya, o
les gestions de l’ambaixador d’Espanya a França, José Félix de Lequerica, davant la Gestapo per coneixer
el destí de Jorge Semprún, deportat
a Buchenwald5.
Tanmateix, la seva tragèdia no
acabà amb l’alliberament dels
camps. Els qui havien romàs a l’exili, malgrat les dificultats, van poder
situar-se en l’òrbita dels qui van
derrotar Hitler i establir lleialtats i
amistats amb persones de trajectòries afins; en definitiva, van poder
forjar-se una identitat com a supervivents, impossible de construir
sota els paràmetres de la dictadura
d’Espanya. En el ja llunyà any 1962
es va inaugurar el monument en record a les víctimes espanyoles de
5

Mauthausen, en terreny del memorial del camp cedit per l’Amical de
Mauthausen de França i erigit gràcies a la subscripció d’antics amics
i familiars, sota els sons de l’himne
de Riego, en un acte durant el qual
els republicans de l’exili, en la seva
majoria, van merèixer emocionades
paraules de companys de captivitat
francesos i exbrigadistes; des d’aleshores van anar succeint-se peregrinacions anuals, que conjuminaven
dolor pel record del passat i reivindicacions davant el present encara
fosc del règim franquista, que anava
tolerant el seu retorn.
Els republicans, combatents capdavanters i idealistes de l’antifeixisme, que deixaren la vida en els
camps nazis foren uns morts perduts
en la dilatada guerra, des de 1936
fins el 1945 però, a més, als supervivents retornats a Espanya, proscrits i perseguits, se’ls negà el dol i
el record compartit en la seva lluita
específica en el llarg combat contra
el nazisme. De cap manera pogueren guarir les seves ferides físiques
i morals, com tampoc pares, vídues,
fills i germans trobaren cònsol per
les pèrdues. Un gran buit afectiu,
cultural i polític en una terra erma,
dominada per una dictadura que es-

Vegeu Rosa Toran, Vida i mort dels republicans als camps nazis, Proa, Barcelona
2002, pàgs. 95-98.
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borrava, amb violència i humiliació,
les empremtes dels seus fills.
La derrota dels republicans va tenir conseqüències dràstiques en les
vides quotidianes dels qui van suportar l’exili interior. En efecte, va ser,
en paraules d’historiadors, la continuació de la guerra per altres mitjans. Els exdeportats van haver de
gastar les seves energies en la mera
supervivència, rebent amenaces o
consells paternalistes de les forces
policials, davant les quals es veien
obligats a presentar-se regularment
per a ser examinats sobre les seves
conductes o, fins i tot, pràctiques religioses; a més, van veure destruïts
tots els símbols de la República, fins
i tot els pertanyents a l’imaginari o
patrimoni familiar, demonitzat i fins
i tot ridiculitzat tot l’espectre dels
vençuts, van suportar l’absència dels
seus morts en làpides i monuments,
sense possibilitat d’experimentar
la teràpia de la paraula, sense cap
cerimònia de dol que ajudés a exterioritzar els traumes del seu passat.
I la inexistència del dret fonamental d’associació va impedir fins i tot
una vida associativa que els emparés
moralment i materialment, tal com
era comú a la resta de països europeus, amb les reiterades negatives
a la legalització de l’entitat Amical
de Mauthausen i altres camps que va
haver d’actuar en la clandestinitat
fins l’any 1978.
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La llarga duració de la dictadura va
negar a les víctimes la seva pròpia
dignitat, amb l’afront d’ignorar fins
i tot el fet de la seva existència i,
d’altra banda, les concessions que
impregnaren la transició cap a la
democràcia determinaren que l’assumpció de les responsabilitats pels
esdeveniments del passat no formés
part de la nostra història. Passats
43 anys de la mort del dictador, ha
arribat el moment de reconèixer el
doble sacrifici de les víctimes del
franquisme i del nazisme: com a represaliats i per haver estat silenciats. Mantenir el silenci i oblidar la
integració dels republicans deportats als camps nazis en la història
d’Espanya i d’Europa, pot derivar en
la deformació històrica de fer creure
que el seu patiment i mort van ser
conseqüència del conflicte europeu, posterior a la guerra espanyola.
Aquesta visió cal desmentir-la, com
a mínim, per dues raons: la seva
condició de lluitadors antifeixistes
a Europa després de la invasió nazi
i l’ocupació de França, fou resultat
directe de la seva implicació en la
defensa de la República contra l’aixecament del 17 de juliol de 1936,
i de l’exili forçat durant els primers
mesos de l’any 1939; i per la responsabilitat directa del govern espanyol
de deixar en mans dels alemanys milers de republicans i permetre, així,
la seva deportació.

Aquesta política de menysteniment i menyspreu al llarg dels anys,
així com la posició que, amb una certa dosi d’hipocresia, mantenen determinats sectors de la classe política i de la societat, aguditzada en els
darrers mesos, amb la no conveniència de polítiques institucionals per
tal de reconèixer el compromís i el
sacrifici de les víctimes de la guerra
d’Espanya, l’exili i la repressió franquista, fan del tot necessari aprofundir en totes les iniciatives per tal
de recuperar i dignificar la seva memòria, no tan sols per respecte a les
persones afectades, sinó per posar
en valor i consolidar els valors democràtics sobre els quals es va fonamentar la seva lluita i sacrifici.
Els protagonistes del passat, les víctimes del nazisme, aquí i a la resta
d’Europa, no van ser herois de la història, sinó que, en el seu periple de
guerra i resistència, van actuar moguts per uns valors de caràcter universal i atemporal, i els responsables
de la seva tragèdia i els perpetradors
del mal van ser éssers humans capaços de deshumanitzar, enfront dels
seus semblants, per interessos materials, servitud cap a un règim totalitari, fanatisme o el simple enviliment de qui es creu superior. Només
d’aquesta manera deixarem de situar
Mauthausen i els altres camps nazis
en el passat, i la seva memòria assolirà la dimensió de la política.

MOLT MÉS QUE “LIQUIDAR LAS CULPAS DE LA SUBVERSIÓN ROJA”.
L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE RESPONSABILITATS POLÍTIQUES A
CATALUNYA
Joan Sagués San José
Historiador
Universitat de Lleida
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n una precisa reflexió sobre la
repressió franquista, Josep Fontana ens recordava fa uns anys que
la violència va ser un element constitutiu del pla dels militars revoltats
el 1936, i no pas la resposta a una
violència prèvia dels altres1. Va ser
un eficaç instrument de depuració
de l’entramat social republicà i una
eina d’intimidació i paralització.
Paral·lelament, van sorgir des de
baix altres pràctiques indiscriminades, conegudes i tolerades per les
autoritats, que canalitzaven venjances personals i l’ambició per fer-se
amb els béns del represaliat.
Al llarg de quatre dècades, les formes i la legislació es van modificar,
però no la substància de la repressió:
el càstig i l’exclusió del vençut, la
persecució de l’experiència democràtica republicana, la congelació
de possibles dissidències i la recerca de suports socials. La repressió
que efectivament es va dur a terme
va ser tan opressiva com l’amenaça
d’exercir-la o el record del terror ja
practicat.

La repressió de base econòmica
La repressió, tant la regulada per
una llei com la més incontrolada,
descansava sobre tres pilars bàsics:
el càstig físic (execucions, tortures,
presons, camps de concentració,
treball forçat, etc.), les depuracions
professionals (que afectaren elits
il·lustrades, però també molts altres
sectors laborals) i les confiscacions
de béns i les sancions econòmiques.
Les coaccions econòmiques es
practicaven des del moment que
un territori quedava en poder dels
revoltats, ja fos en forma de subscripcions, més o menys voluntàries,
per contribuir a l’esforç de la guerra (una pràctica que es va mantenir
acabat el conflicte) o de confiscacions, espontànies o emparades per
un ban de guerra, de béns abando1
2

nats o propietat de persones considerades desafectes2.
Ben aviat es van regular aquestes
pràctiques. Així, podem assenyalar
una línia que s’inicia amb el decret
108 de la Junta de Defensa Nacional,
dictat el 13 de setembre de 1936,
continua amb el decret de 10 de gener de 1937 de la Junta Tècnica de
l’Estat i culmina amb la Llei de Responsabilitats Polítiques (LRP), del 9
de febrer de 1939, aprovada pel govern de Burgos.
Els dos decrets establien les bases
de l’entramat jurídic i polític de la
repressió econòmica i, alhora, legitimaven el cop d’Estat en presentarlo com la resposta necessària a les
actuacions dels representants de
l’anti-Espanya. Introduïen la idea de
responsabilitat civil dels vençuts i
il·legalitzaven les organitzacions po-

Josep FONTANA, “La repressió franquista” dins Del Penedès. Publicació de l’Institut
d’Estudis Penedesencs, núm. 21, 2009, p. 17-27.
Es poden trobar exemples a la Lleida ocupada de 1938, en ple front de guerra. Vegeu
Joan SAGUÉS, La Lleida vençuda i ocupada del 1938. Una ferida de guerra va dividir
la ciutat durant 9 mesos, Lleida, Pagès editors, 2014.
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lítiques i sindicals que havien donat
suport al Front Popular. Finalment,
preveien sancions econòmiques i la
confiscació de béns d’entitats i persones.
Per organitzar aquestes actuacions, el decret de 1937 articulava
una comissió central administradora
dels béns confiscats i unes comissions provincials de confiscacions,
les quals estaven integrades pel governador civil, que actuava de president, un magistrat de l’Audiència i
un advocat de l’estat. L’exèrcit també hi participava, evitant l’ocultació
de béns susceptibles de ser confiscats i elaborant els inventaris pertinents. I, a més, hi col·laboraven
delegats d’Hisenda, bancs i caixes
d’estalvi, registradors de la propietat i totes aquelles persones i entitats amb informació sobre els béns
dels desafectes. S’assolia així un
dels objectius bàsics de la repressió:
la implicació de totes les institucions
i el màxim de persones possibles.
Aquests decrets van ser aplicats a
la Catalunya ocupada la primavera
de 1938. En el cas de la província
de Lleida s’han identificat 142 expedients, la pràctica totalitat dels
quals va ser resolta per la posterior
LRP. Tots els expedientats també havien passat per un consell de guerra,
la qual cosa ens remet a una altra
característica de l’entramat repressiu: la duplicitat de jurisdiccions.
La Llei de Responsabilitats
Polítiques
Amb la guerra gairebé finalitzada,
i Catalunya ocupada, es va aprovar
la LRP. En un treball sobre la seva
aplicació a les terres de Lleida -el
primer d’abast provincial publicat
a Espanya- la definíem com un instrument de càstig col·lectiu, eficaç,
exemplar i de llarga durada. Imposava sancions de tipus econòmic a les
persones que havien donat suport,
més o menys explícit, a la República
i a les considerades tèbies amb els
revoltats. Però tan important com
les sancions eren l’escarment social i els seus efectes no comptables:
generació de por, desmoralització,
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Mostra del fons de Responsabilitats Polítiques conservat a l’Arxiu Històric de Lleida. Al centre, expedient col·lectiu obert després d’una denúncia presentada per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. De
les 64 persones encausades al poble, una part dels quals eren forasteres, 52 formaven part d’aquesta
llista. El 60% dels encausats, però, ja havien fugit creuant la frontera.

humiliació, sotmetiment, passivitats
submises, etc.
Francesc Vilanova va publicar un
altre treball que, juntament amb el
de Lleida, servirien de model per a
recerques posteriors. Estudiava com
van ser investigats i sancionats dirigents republicans, professionals,
intel·lectuals i d’altres personatges
destacats que, tot i haver-se manifestat contraris a l’experiència de3

mocràtica republicana i partidaris
dels rebels, el nou estat no considerava prou afectes. Posteriorment
s’han anat publicant més investigacions sobre l’aplicació de la LRP a
Catalunya.3
Al conjunt d’Espanya, després del
treball primerenc de Glicerio Sán
chez sobre el partit judicial alacantí
de Monòver, han aparegut nombroses monografies locals. Cal destacar

Conxita MIR, Fabià CORRETGÉ, Judit FARRÉ i Joan SAGUÉS, Repressió econòmica i
franquisme. L’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província
de Lleida, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997; Francesc VILANOVA, Repressió política i coacció econòmica. Les responsabilitats polítiques de
republicans i conservadors catalans a la postguerra (1939-1942), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999; Rosa M. PRATS, “La Llei de Responsabilitats
Polítiques contra Pompeu Fabra i Josep Queralt Clapés” dins Carrer dels Arbres.
Revista anuari del Museu de Badalona, núm. 10, 1999, p. 51-72;Josep RECASENS, La
Tarragona silenciada. L’opressió de l’aparell franquista (1940-1965), Lleida, Pagès
editors, 2014; Albert SOLÉ, Dret a castigar? La Llei de Responsabilitats Polítiques
al Tarragonès (1939-1945), Tarragona, Silva Editorial, 2017; Joan M. THOMÀS, “Un
aspecte de la repressió franquista a Altafulla: l’aplicació de la Ley de Responsabilidades Políticas” dins Estudis Altafullencs, núm. 22, 1998, p. 73-81; Antoni GAVALDÀ,
“Vila-rodona i la repressió franquista econòmica del Tribunal de Responsabilitats
Polítiques” dins La Resclosa, núm. 17, 2013, p. 47-76; Francesc FERRER, “Incautació
de patrimonis col·lectius i individuals per responsabilitats polítiques” dins DDAA,
La Guerra Civil a les comarques gironines (1936-1939), Girona, Cercle d’Estudis
Històrics i Socials, 1986, p. 411-430; Josep CLARÀ, “Expedients de Responsabilitats
Polítiques al Baix Empordà” dins Estudis del Baix Empordà, núm. 24, 2005, p. 179198; Jordi PIJIULA, “La repressió franquista a la Garrotxa. El Tribunal de Responsabilitats Polítiques” dins Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i comarca,
núm. 20, 2009, p. 289-320; Purificació RUIZ, “La repressió franquista: els expedients
de responsabilitats polítiques de Vilajuïga. Primers resultats” dins Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, vol. 41, 2010, p. 105-134. També cal citar que diverses
monografies locals dediquen capítols a la LRP, com Ramon ARNABAT, Jesús CASTILLO
i Daniel SANCHO, La repressió del primer franquisme a l’Alt Penedès (1939-1948),
Valls, Cossetània, 2009; Ramon ARNABAT (dir.), La repressió franquista al Garraf,
Valls, Cossetània, 2013.

també els treballs de Manuel Álvaro
sobre l’estructura i l’elaboració de
la LRP, i la seva aplicació a Madrid,
així com els dedicats a les Illes Balears i, més recentment, a l’Aragó,
Andalusia i Galícia.4
La LRP assenyalava la subversión
roja com a causant de la guerra i,
per tant, havia d’assumir la culpa
i els costos generats pel conflicte.
Més enllà que aquest plantejament
reforça la idea de justícia a l’inrevés bastit pel franquisme, el cert és
que l’objectiu recaptatori de la llei
no era l’únic, ni potser el principal.
Buscava aplicar un càstig col·lectiu
a tots aquells sectors que van donar
suport a la República i afegir un motiu més per estendre la por i la desmobilització en el conjunt de la població. Establia fins a 17 motius pels
quals algú, major de 14 anys, podia
ser expedientat. Com més supòsits
contemplés la llei, i més persones
poguessin ser considerades responsables dels mals d’Espanya, més legitimat quedava el cop d’Estat.
Els supòsits feien referència a
conductes perfectament legals i democràtiques en el moment en què
es van produir (remuntaven les responsabilitats a l’any 1934): votar o
militar en les organitzacions il·legalitzades, participar en actes polítics,
haver tingut càrrecs polítics o institucionals, etc. També es considerava
reprovable haver sortit de la zona
roja durant la guerra i no incorporar-se immediatament a la nacional.
Amb aquest argument es van poder
incoar molts expedients a persones
manifestament contràries a la República, bona part de les quals disposava de patrimonis importants sobre
els quals actuar. En aquesta categoria s’inclouen molts dels expedients
incoats a conservadors i regionalistes
que va estudiar Francesc Vilanova.
Tot i això, la majoria dels inculpats
eren treballadors i pagesos sense patrimoni a confiscar.
També s’havia d’obrir expedient
a tota persona condemnada per un
tribunal militar, la qual cosa suposava que seria investigada i jutjada
per dues jurisdiccions especials diferents i que podria rebre dues con-

demnes diferents per uns mateixos
fets.
I, per si algú es podia escapar de
l’afany repressor, la llei afegia que
era sospitós “haber realizado cua
lesquiera otros actos encaminados
a fomentar con eficacia la situación
anárquica en que se encontraba España y que ha hecho indispensable
el Movimiento Nacional” o “haberse
opuesto de manera activa al Movimiento Nacional”. Supòsits que obrien la porta a una total arbitrarietat
i impunitat dels tribunals i dels denunciants. A més es considerava un
agreujant que l’inculpat hagués tingut algun tipus de prestigi, consideració social, cultural, administrativa
o política en el seu entorn.
Les sancions podien ser restrictives
de l’activitat (diverses formes d’inhabilitació), limitatives de la llibertat de residència (desterraments) o
econòmiques (pèrdua total o parcial
dels béns i multes). En casos d’excepcional gravetat també es podia
perdre la nacionalitat. Totes les sentències inculpatòries havien d’incloure penes de tipus econòmic. Les
multes, en cas que l’inculpat morís,
o hagués mort abans que se li obrís
un expedient o estigués en parador
desconegut, passarien als seus hereus, els quals heretaven sanció i
culpa. A més, els processats tenien
els seus béns intervinguts mentre
durava el procés. Dues circumstàncies que feien recaure els efectes
d’aquesta repressió, en un context
tan precari com el de la postguerra,
4

Els fills de Francesc Macià -el Tribunal confon Eugènia per Josefina- van ser expedientats tot i que les
autoritats reconegueren que no havien tingut cap
activitat política. Eren fills del President, mort el
1933, quan la LRP remuntava les responsabilitats al
1934, i hereus d’un important patrimoni. Maria va
pagar una multa de 500.000 pessetes, però finalment va ser absolta i recuperà els diners.

sobre la unitat familiar.
Per poder aplicar la llei es va crear
tota una estructura burocràtica: un
Tribunal Nacional de Responsabilitats Polítiques (amb seu a Madrid),
divuit tribunals regionals i jutjats
instructors provincials. Els tribunals
estaven formats per representants
de la magistratura, de l’exèrcit i de
Falange. A Catalunya es van formar
sis tribunals instructors: un a Lleida,
Girona i Tarragona i tres a Barcelona, que també era seu del Tribunal
Regional.
El procediment s’iniciava per una
denúncia que podia presentar un
particular, una entitat privada, la
justícia militar o una institució pública (ajuntaments, cossos policials,

Glicerio SÁNCHEZ, Las responsabilidades políticas en la posguerra española. El partido judicial de Monóvar, Alacant, Publicacions de la Universitat d’Alacant, 1984;
Fernando PEÑA, El precio de la derrota. La Ley de Responsabilidades Políticas en
Castellón, 1939-1945, Castelló, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2010; Manuel
ALVARO, “Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo”. La Jurisdicción Especial
de Responsabilidades Políticas (1939-1945), Madrid, Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, 2006; Francisco SANLLORENTE, La persecución económica de
los derrotados. El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Baleares (1939-1942),
Mallorca, Miquel Font Editor, 2005; Julián CASANOVA i Ángela CENARRO (eds.), Pagar
las culpas. La represión política en Aragón (1936-1945), Barcelona, Crítica, 2014;
Miguel GÓMEZ, Fernando MARTÍNEZ i Antonio BARRAGÁN (coords.), El “botín de
guerra” en Andalucía. Cultura represiva y víctimas de la Ley de Responsabilidades
Políticas, 1936-1945, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015; Julio PRADA, Marcharon con
todo. La represión económica en Galicia durante el primer franquismo, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2016.Vegeu també Julio PRADA, “Franquismo y represión económica. Balance historiográfico y propuestas de investigación” dins Historia del Presente, núm. 30, 2017, p. 9-20.
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béns del processat.
Si tenia mitjans econòmics, l’encausat podia contractar un advocat que presentés un
plec de descàrrecs. I
també podia presentar
proves testificals o documentals al seu favor.
En qualsevol cas, però,
era ell qui havia de demostrar la seva innocència, no el tribunal
la seva culpabilitat. Finalment, la sentència
corresponia al tribunal
regional.
L’abast
d’aquesta
repressió de base econòmica era tan gran
que els tribunals ben
aviat es van veure col·
lapsats. Al Tarragonès,
per exemple, es van incoar expedients a 632
persones, però només
es van poder resoldre
276 causes i, d’aquesA Ramon Farré Aran, comerciant escollit regidor de Lleida el 1934
tes, només van tenir
per ERC, el va denunciar un particular. Tot i que els informes el
qualifiquen de moderat i contrari a la revolució, li van imposar una
una sentència condemmulta de 15.000 pessetes que va pagar a terminis, com es recull en
natòria 47. Una prova
aquest full d’un dels llibres on es registraven els pagaments fraccionats. Va completar els pagaments el 1946, uns mesos abans de morir.
més que l’important
no era només la sanció.
La saturació dels tribunals, i el
el propi tribunal, etc.). El tribunal
regional decidia si era pertinent o no context internacional, van propiciar
instruir la causa i, posteriorment, li una reforma de la llei l’any 1942. No
pertocava al d’instrucció fer la cor- es van revisar les sentències ja dicresponent investigació. En aques- tades, però se’n van reduir els mota part del procediment, a més de tius d’incoació i es van sobreseure
prendre declaració a l’inculpat (si les causes obertes a persones amb
estava viu i no havia fugit), era obli- un patrimoni inferior a 25.000 pesgatori que l’ajuntament, la coman- setes. Els tribunals regionals es van
dància de la guàrdia civil, la parrò- dissoldre i les causes van ser assumiquia i Falange informessin sobre la des per les audiències provincials.
seva activitat política. També s’hi Finalment, un decret del 13 d’abril
podien recollir altres testimonis. I, a de 1945 suprimia aquesta jurisdicmés, calia elaborar una relació dels ció, una llei del 24 de gener de 1958
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indultava les sancions econòmiques
pendents de pagament i un decret
del 10 de novembre de 1966 (dos
anys després dels Veinticinco Años
de Paz) extingia definitivament les
responsabilitats polítiques.
Falten encara molts estudis per arribar a tenir una xifra més o menys
exacta de l’abast numèric d’aquesta
repressió. Fins i tot en els territoris
estudiats, els investigadors no han
pogut localitzar tots els expedients
oberts. El recompte també es complica pel fet que molts expedients
eren col·lectius.
Francesc Vilanova reprodueix les
xifres oficials, referides a Catalunya, publicades l’any 1941. Els tres
jutjats de Barcelona havien tramitat
2.708 expedients (amb un mínim de
3.340 inculpats), dels quals s’havien
resolt 1.055 (1.102 persones). El de
Girona havia obert 1.947 causes (que
afectaven 2.996 persones), de les
quals 1.004 estaven acabades (1.345
encausats). El de Tarragona havia
tancat 391 expedients de 3.823. I el
de Lleida, 418 de 1.878. Més enllà
de les xifres oficials, la monografia
sobre la província de Lleida explica
que al fons de l’Audiència Provincial
es poden localitzar 3.348 persones
expedientades.
Pel que fa a la resta de l’Estat, les
recerques sobre les Balears xifren
els expedientats en 5.669, més de
8.000 a Madrid, a Andalusia en són
59.408, a Galícia n’hi ha 14.492 i a
l’Aragó 13.422. Per al conjunt d’Espanya la xifra estaria al voltant dels
300.000 expedients
En definitiva, l’aplicació de la
LRP encaixa perfectament en les
característiques fonamentals de la
repressió franquista detallades pel
professor Fontana: càstig col·lectiu,
intimidació i paralització.

L’ESPOLI DELS ESPAIS DE SOCIABILITAT CATALANS.
LA REPRESSIÓ SOCIETÀRIA
Montserrat Duch Plana

Catedràtica d’Història Contemporània
ISOCAC –URV (Grup Ideologies i societat a la Catalunya
contemporània-Universitat Rovira i Virgili)

Les modalitats de la repressió
franquista1
A Catalunya observem una “mena
de llei repressiva d’associacions
1936-1940” que comporta una quàdruple tipologia: a) les entitats de
dretes són el 1936 confiscades i gestionades per l’esquerra o neutralitzades (dissoltes) a efectes associatius; b) les entitats d’esquerres o democràtiques són confiscades i/o neutralitzades (dissoltes) per les forces
franquistes; c) Les entitats de dretes
d’abans de 1936 són eventualment
confiscades i/o autoritzades i c) les
entitats anteriors a 1936-1939 “sense significació política” passen per
un procés de revalidació des de 1941
que moltes vegades no superen, com
així resumeix Pere Solà.
El breu termini concedit per la dictadura a la tramitació per a inscripció al registre segons el decret sobre
associacions de 1941 que donava un
exigu termini d’un mes provocarà en
la majoria de les entitats subjectes
a repressió que s’incompleixi el trà-

mit i així es consolidi la pèrdua de
personalitat jurídica. Un exemple
més de la “justícia al revés” de què
parlà Serrano Suñer. Podem exemplificar aquesta pràctica amb el cas
del Casal d’Ulldecona que va derivar
en pleit amb el Govern Civil i, significativament, el suport de l’ajuntament.
En la documentació sobre associacions, sigui a l’Arxiu General de l’Administració de l’Estat, a l’Arxiu del
Ministerio de Trabajo com en Arxius
provincials sempre trobem els preceptius informes sobre la condició
política dels homes destinats a regir
les entitats, la seva condició d’addictes o indiferents a la Causa Nacional: “Es persona de buena conducta

1

y antecedentes, tanto moral pública como privada” “y se le considera
adicto”, en un exemple reiterat. Uns
informes indicatius del poder coactiu infringit per assolir el vistiplau
del govern civil en una altra mostra
del denegat dret d’associació en un
estat autoritari com ho fou el franquista.
Així succeirà que algunes entitats
quan intenten reconstruir-se topen
amb la denegació governativa basada en la manca d’adhesió plena al
règim d’alguns dels membres proposats per la junta directiva àdhuc en
el cas que siguin afiliats a Falange.
Aquest és el cas de la Sociedad “La
nueva Unión Fraternal” de Roses que
és denegada el 1941. En altres casos

Agraeixo l’ajuda de la Sara Masalias Palou en l’edició de l’article. Duch, Montserrat; Arnabat, Ramon; Ferrer, Xavier. Sociabilitats a la Catalunya Contemporània. Temps i espais en conflicte. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015; Duch, Montserrat i Arnabat, Ramon. Historia de la sociabilidad
contemporània, del asociacionismo a las redes sociales. Valencia: Universitat
de València, 2014; Duch Plana, Montserrat. Quimeres: sociabilitats i memòries
col·lectives a la Catalunya del segle XX. Tarragona: Publicacions URV, 2012.
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la deriva cap a entitat intervinguda
es produirà en haver-hi deutes i hipoteques que comporten processos
judicials amb entitats bancàries i
en aquest context de coses atesa la
regulació estricta com la sentencia
interpretava del Tribunal Suprem
sobre el dret d’associació comporta
que moltes seus d’Ateneus, casals
i centres republicans facin cap a la
tutela confiscatòria del Movimiento,
més concretament a l’Obra Sindical
de Educación y Descanso. Així s’esdevé amb força entitats històriques
com és el cas del Centre Joventut de
l’Escala, creat el 1925 que passarà
a l’òrbita de les Obras Sindicales el
1943. El termini breu de reorganització el 1941 actua com a mecanisme
de despossessió, com ho serà el fet
que l’Estat no es fa càrrec d’hipoteques que havien contret moltes
entitats pel finançament d’espaiosos
locals de sociabilitat a tantes viles i
pobles de Catalunya. Els bancs procedeixen a la subhasta pública, fet
que, a grans trets ocasiona adquisicions amb avantatges a la mena de
complement del “botí de guerra”.
Es així que esdevindran solars lucratius per a l’especulació anys a venir.
Carles Santacana ens oferirà unes
claus generalitzadores, des d’un altre sentit, per calibrar adequadament els mecanismes amb què el règim va imposar el seu model de sociabilitat. La feblesa de Falange, que
era l’encarregada d’enquadrar inicialment la població dins dels mecanismes del franquisme, fou un factor
important perquè el sistema inicial
no quallés en tota la seva plenitud.
Aquest fet estructural va permetre
que la societat pogués mobilitzar-se
amb més solidesa durant les darreres
dècades de la dictadura. Si bé només
el 18% de les entitats existents abans
de la Guerra Civil sobreviuen el 1940
al Baix Llobregat. Josepa Cucó afirma que fins al 1980 no hi ha la densitat associativa que hi havia abans de
la Guerra.
El creixement urbà, amb l’aparició
de barris, sovint suburbis, va diluir
vincles preexistents, sovint de sociabilitat basada en relacions de veïnatge, que es van capgirar perquè
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alguns ja no hi eren, per la repressió: s’imposava el silenci, la gent
estava atemorida, però és que, a
més, arribaven noves persones. Era
possible que les persones que venien
d’una altra cultura, d’una altra llengua, desposseïdes del seu món rural
i de la seva realitat convivencial,
s’integressin en unes xarxes a la terra d’adopció? Aquelles expressions
comunitàries ja no existien. Què va
continuar existint? En això hi ha una
component de classe derivada de qui
va guanyar la Guerra Civil. Mentre
que s’ordena la sindicació obligatòria
en la Central nacional sindicalista en
el qual es barregen treballadors i
empresaris, però les càmeres de comerç continuen existint; s’anorrea el
teixit de sociabilitat popular catalanista d’esquerres, llibertari, republicà, però es permet que es reobrin els
espais interclassistes o burgesos com
ara l’Ateneu Barcelonès i el Centre
de Lectura de Reus. La gran ruptura
del 1939, per tant, implica que les
persones i els espais de la sociabilitat pateixin un abans i un després de
la repressió franquista. Costarà molt
que la densitat associativa es refaci
a partir de la transició democràtica.
Seran noves expressions amb noves fórmules, d’una altra manera,
amb altres persones i sobre altres
cultures polítiques les que tiraran
endavant; potser amb desmemòria
històrica, fidels a noves necessitats
generacionals.
Els estudis sobre la repressió han
mostrat la major intensitat en el
medi rural així també succeirà pel
que fa a la despossessió dels espais
de sociabilitats ateneístiques? A Barcelona la densa malla associativa va
patir l’embat repressiu com arreu
del país. Per exemple les cooperatives, per consumir o per produir
trencaven l’aïllament i construïen
punts de trobada fins a l’eclosió del
moviment en la segona dècada del
segle XX amb l’inici del cooperativisme de segon grau tot i els debats
eterns entre la concentració cooperativa i les compres en comú com
documenten Dalmau i Miró, però
engeguen les escoles populars i promouen la Federació de Cooperatives

de Catalunya. Entre 1920 i 1931 son
anys d’intercooperació, d’extensió
dels denominats “grups de cultura”
fins a l’experiència sota la legislació republicana i el rol de la rereguarda cooperativa en un context de
col·lectivitzacions durant la guerra.
Els vençuts van pagar molt car l’orgull obrer de barriada, la dignitat de
treballadors no servils que s’havien
empoderat mentre construïen eines
d’emancipació social.
En el pròleg sobre les cooperatives
de Sants, Dolors Marin afirma que “I
en el reflux que deixen les onades
de l’oblit es van encallar també les
històries personals, els testimonis
de lluita, de la vida a l’ateneu, de
les trobades a la cooperativa, de les
vetllades culturals, de les excursions, de les anades i les vingudes a
les barricades i moltes altres coses”.
La ruptura franquista primer i les
lògiques de la legitimitat d’exercici
amb el desenvolupisme a partir dels
seixanta i els peatges de la transició
a la democràcia i la modernització
posterior va “condemnar als qui seguíem semblants itineraris” a no disposar de genealogia en la peculiar
construcció de la ciutadania a Catalunya. Silenci i oblit però no tot es va
perdre, amb la crisi del 15M.
Els beneficiaris de l’espoli
Falange Española Tradicionalista y
de las JONS endegarà, amb més passió que realitat, l’obra que imitava
l’italiana Dopolavoro els gestors de
la qual feren un viatge a Madrid la
primavera de 1942 per a acomboiar
els gestors de la Obra Sindical de
Educación y Descanso (EyD), entitat
que pretenia contribuir al gran objectiu de “Por la Patria, el Pan y la
Justícia”. L’Obra havia iniciat una
primera tasca d’inventari de locals
espoliats, l’abril de 1942, que li havia de permetre controlar no ja el
lleure dels treballadors sinó bona
part dels espais de sociabilitat informal i formal de pobles i ciutats,
aptes per a esdevenir “Hogar del
Productor” que en un disseny utòpic havien d’ubicar quatre criteris
zonals: Miners, Industrials, de grans

La COT va passar en la postguerra a l’òrbita
d’Educación y Descanso de Falange

explotacions agrícoles i rurals en
pobles petits. Els primers a funcionar serien els provinents de “Bienes
Marxistas” en propietat de la Delegación Nacional de Sindicatos i en
endavant aquells altres adquirits per
EyD, cessió dels ajuntaments òbviament amb l’objectiu de regularitzar
situacions d’espoli i donar força a
la idea totalitària del lleure; també
es contemplaven espais derivats de
la cessió d’empreses i particulars,
ingrés que només podem entendre
a partir de l’altíssima repressió i
violència simbòlica exercida pels
vencedors de la guerra. Aquest pla,
funcional en els objectius de la revolució nacional-sindicalista, només
preveia compra o lloguer d’espais
secundàriament, ja que ni disposava de recursos ni li calia en poder
gestionar el patrimoni alienat. Es
pretenia que els espais fossin confortables, apropiats, sobris i alegres. El
tipus de lectures poden ser deduïdes
d’un llistat disponible a la Residència d’EyD de Vilanova a mitjans dels
anys cinquanta, sense, òbviament,
cap text en català fruit de la lògica
uniformitzadora. Els usuaris havien
d’estar afiliats a EyD i es pretenia
garantir, per captar les masses, que
els serveis de jocs, gimnàs, pingpong fossin el cinquanta per cent
més barats que altres a la mateixa
localitat com també el preu de cafè

i serveis de bar que ho serien un 20%
més econòmic mentre que la biblioteca havia de ser gratuïta. L’expansió de l’obra franquista contemplava
el 1944 arribar amb Hogar del Productor a tots els nuclis d’habitatges
protegits que en el futur fossin projectades.
Tres eren els principals objectius
estratègics que l’Obra d’Educacion y
Descanso pretenia assolir als espais
confiscats esdevinguts Hogar: en primer lloc funcionaven com a instrument de captació social i política; en
segon lloc, pretenien desarrelar la
política caciquil, el joc i l’alcoholisme i crear uns Hogares de descanso
on els treballadors puguin reunir-se,
parlar i on puguin sentir el calor de
la Falange que els defensa i ajuda i
llocs d’expressió de l’afany totalitari
on es donaran classes, teatre, cinema, concerts, etc.
El règim no reeixí en el seu objectiu d’enquadrament si bé l’espoli
del patrimoni col·lectiu dels casals,
ateneus i entitats que constituïen les
bases materials i humanes de l’espai
viscut junts s’havia consumat i la
població, atemorida pels estralls de
la repressió, hi hauria de conviure a
desgrat. Educación y Descanso només assolí en el conjunt d’Espanya
una afiliació de dos-cents mil afiliats
el 1945, clients de les seves prestacions de residències d’estiu, llars del
productor, excursions en ferrocarril
i activitats musicals (corals, orquestres, bandes), teatre i dansa. És
un debat historiogràfic encara avui
l’avaluació del grau de consentiment
i desafecció als instruments i les polítiques del partit únic a Catalunya.
El procés de despossessió dels espais de lleure i sociabilitat popular
avança en els primers anys de la
dictadura sigui perquè després de
l’ocupació falangista es procedeix
a l’arrendament dels immobles o de
les sales d’espectacles sigui perquè
l’Obra Sindical d’Educación y Descanso se n’apropia. És aquest el cas
que observem en l’anàlisi del “Censo de Locales de Espectáculos” de
1952. El cens relaciona 26 espais a la
província de Tarragona (Nulles, Serra d’Almós, Mora la Nova, Vendrell,

Bot, Ascó, Mas de Barberans, Miravet, Banyeres del Penedès, Bellvei,
Constantí i Mora d’Ebre). A més de
casos com Riudecanyes que el cens
recull que “lo explota EyD procedente de bienes marxistas”, uns gestionats directament doncs com també
Vilaseca, Villalba dels Arcs, Bitem,
Cambrils mentre que altres són arrendats a particulars com és el cas
de Xerta, Santa Coloma de Queralt
o Valls, El Molar o, la tipologia és
molt variada, es tracta de cessions a
Ajuntaments com ara Prades a canvi
d’una renda anual estimada, en pocs
casos real per impagaments i retallades en acords verbals que poden arribar al 10%, sovint sense contracte,
del 4% dels ingressos de les entrades
als espectacles de ball i/o cinema.
En els pobles petits la postguerra
venjativa, amb exilis i migracions, es
palesa en el caràcter ruïnós d’unes
instal·lacions que ja no pertanyen a
la gent que les va aixecar amb l’esforç del treball voluntari i on havien
transcorregut les hores de lleure i
socialització política que culminaren els anys de la II República. Prou
significatiu de les fúries franquistes
és que a vint-i-dues províncies no
hi ha cap instal·lació procedent de
l’acció de la Comisión Clasificadora
de Bienes Marxistas a diferència dels
nombrosos casos, 141 concretament,
que afecten municipis catalans.
Els espais d’espectacles tutelats
pels falangistes el 1952 en la modalitat de “Hogar del Productor” com
Molins de Rei que ho és de propietat
per confiscació i on els afiliats compten amb sessions de cinema setmanals amb un 50% de descompte o
també a St. Sadurní d’Anoia que havia pertangut a l’Ateneu Fraternitat
i que serà venut el 1963 o Albagés i
Albaracheh i Almatret. L’Obra estableix una quàdruple tipologia d’immobles, uns ocupats i altres, amb
dictamen de la Comisión Evaluadora de Bienes Marxistas, directament
apropiats amb tràmit al Registre de
la Propietat; així uns seran adherits,
altres cedits pels ajuntaments o per
la Hermandad de Labradores y Ganaderos als municipis rurals, i/o de
propietat de la Central Nacional Sin-
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El Centre de Lectura no va reobrir fins 1948

dicalista (Pobla de Claramunt, Cornellà). Exemples d’adherits ho són
L’Amistat de Mollerusa o La Violeta
de Lleida. A la ciutat de Barcelona
Educación y Descanso explotava cinc
sales a Hostafrancs, St. Andreu, Gràcia, Poble Nou i Roquetes.
El caràcter totalitari del règim va
comportar el control del lleure que
fins a la dècada dels trenta era bastit sobre locals històrics d’entitats
socials i ateneus. Amb múltiples modalitats, àdhuc burocràtiques de manera progressiva, el control d’espais
i programacions, en coherència amb
el nacionalcatolicisme, comportaria
les supressions dels balls de la quaresma i les projeccions cinematogràfiques sota censura, exemples antitètics de l’aposta secularitzadora
durant la II República.
Santiago Vega ha sistematitzat la
tipologia repressiva del franquisme
en relació a l’expropiació de béns
als desafectes. Una primera fase de
confiscació descontrolada és seguida
pel Decret 108 de la Junta de Defensa Nacional que inicià els embargaments de propietats dels oponents
polítics, d’agrupacions i partits com
de particulars que fou desenvolupat
pel Decret de 10 de gener de 1937
de la Junta Tècnica de l’Estat, sense
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aplicació a Catalunya, ja que seria
substituït per la Llei de Responsabilitats Polítiques de 9 de febrer de
1939 d’aplicació més exhaustiva en
les zones sota legalitat republicana
més temps. En relació a la confiscació de béns a entitats, partits i sindicats pel decret de 23 de setembre
de 1939 totes les finques rústiques
i urbanes requisades per l’Estat i
procedents de les extingides organitzacions sindicals marxistes i anarquistes foren lliurades a la Delegació
Nacional de Sindicats de FET y JONS.
El patrimoni confiscat a les organitzacions d’esquerres per la Comissió Qualificadora de Béns Marxistes
el 1940 fou subjecte d’ocupació i ús
per part de l’organització sindical, si
bé amb el pas dels anys l’envelliment
dels locals i el descuit ocasionaren
donacions als Ajuntaments, i/o a la
Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos o vendes en la lògica del
dels vencedors de la Guerra Civil.
Aquesta evolució és especialment
notable a les províncies de Tarragona
i Barcelona on la totalitat dels immobles, apropiats per llei de 1939, que
foren el ocupats per la CNS, és de
48, el 100% amb aquest origen mentre que a Barcelona, ho són el 83%
d’immobles afectats. Mentre que a

Lleida les vendes es fan a particulars
en tots els casos. A Tarragona 14 vendes es fan a favor de les Germandats
i 17 d’Ajuntaments i a Barcelona tots
ells.
Així doncs, les confiscacions van
servir per dotar d’infraestructura el
Sindicat Vertical en un ordre burocràtic i de control o en funcions lúdiques per bastir la xarxa d’Educación y Descanso. Tanmateix un altre
poder fou afavorit com ara l’Esglèsia
que hi desplegà Sales Parroquials
i activitats de cinema –censurat- i
especialment concorregut durant
la Quaresma, quan es prohibien els
balls, l’altre pilar del lleure juvenil.
En el cas de la Defensa Agrària de la
Selva del Camp les seves instal.lacions serien retornades als socis trenta molts anys desprès. Els anys de la
llarga dictadura de Franco.
Una reflexió que convé fer de la
ma de Dahrendorf que indaga sobre
el concepte d’oportunitats vitals,
és a dir, el conjunt de possibilitats
i ocasions que la seva societat o la
seva posició social específica ofereixen a les persones. Opcions per a
exercir el dret individual a elegir –es
agregació com es separació la sociabilitat- a quin espai vincular-se, no
oblidem que hi ha polaritat d’espais
en medis rurals i més complexitat
en les ciutats. Però també la materialització del vincle que homes
i dones necessitem i practiquem
com ara el sentiment de pertinença, la memòria del passat, la identitat comunitària o el fet religiós.
Es conclou així, que les oportunitats
atorguen espai pe l’elecció personal
i els vincles mantenen arrelaments
i permanències. En l’equilibri variable entre opcions i vincles les societats poden afrontar d’una part
aconseguir l’autonomia individual i
de l’altre, el risc de l’atomització.
Una xarxa sociabilista catalana que
va cohesionar una societat complexa i l’impacte d’ampli abast que va
tenir la petjada irreversible de la
repressió franquista sobre els espais
de sociabilitat és el que he volgut
resumir en aquest treball que ho és
d’història, també de memòria.

EXECUTADES:
DONES AFUSELLADES PEL FRANQUISME A CATALUNYA
Queralt Solé

Universitat de Barcelona

B

arcelona, 18 d’abril de 1939, 5:00
de la matinada, Camp de la Bota.
Girona, 25 d’abril de 1939, 5:00 de la
matinada, a les tàpies del cementiri. Tarragona, quan es trenca l’alba,
a les 6:00, 28 de juliol de 1939, al
Camp de l’Oliva. Lleida, també a les
5:00, el 13 de maig de 1943, a les
tàpies del cementiri. Quatre dates,
quatre indrets, quatre llocs de mort.
Eren Carme Claramunt Bonet, Salvadora Catà Ventura, Elisa Cardona
Ollé i Concepció Guillem Martínez.
Quatre llocs de mort on van ser
afusellats fins a 3.341 homes quan el
franquisme va imposar-se a Catalunya en vèncer la Guerra Civil. I també s’hi afusellaren 17 dones. Comparativament molt poques, però també
ens hem de preguntar: quantes dones havien estat jutjades i condemnades a mort a Catalunya fins aleshores en època contemporània? És una
dada que actualment es desconeix;
encara no s’ha fet un estudi deta-

llat sobre aquest punt, tot i que es
percep que els casos seran comptats.
El que sí podem saber són les dones
que van patir la instrucció d’un sumaríssim per part de la justícia franquista, gràcies a l’estudi coordinat
entre l’Arxiu Nacional de Catalunya,
el Tribunal Militar III ubicat a Barcelona i el Memorial Democràtic, entre
els anys 2003 i 2013. Així, si sabem
que foren 17 les dones afusellades,
també podem saber ara que foren
7.718 les jutjades i condemnades (un
9,85%), mentre que els homes en foren 70.470 (un 89,97%).
Amb la victòria de les tropes rebels
i la imposició del franquisme qualsevol acte contrari a la dictadura era
jutjat per un tribunal militar en un
acte que rebia el nom de Consell de
Guerra. Les 17 dones que van ser
executades per un piquet havien estat jutjades i condemnades per un
d’aquests tribunals però, com funcionaven?

Sumaríssims i Sumaríssims
d’Urgència
En els consells de guerra es presentaven de forma individual els expedients de cada un dels acusats. Aquests
expedients era on es recollien totes
les informacions prèvies que havien
de demostrar si la persona era culpable o innocent i rebien el nom de
Sumari, Sumaríssim o Sumaríssim
d’Urgència, en funció de la rapidesa
amb què es pretenia tancar l’expedient; és a dir, jutjar la persona i, si
era el cas, condemnar-la. Pel que fa
a la justícia franquista de postguerra
l’objectiu no era aclarir si l’acusat
era innocent o culpable -de sortida
tothom qui havia perdut era culpable i, si de cas, havien de demostrar
la seva innocència-, sinó donar una
pàtina de legalitat al càstig que es
pretenia imposar, que podia anar
des d’anys de presó a la condemna
a mort.
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Aquests sumaris, de pública consulta a l’arxiu del Tribunal Militar Territorial III de Barcelona i d’accés als
llistats dels sumaris instruïts a la web
de l’Arxiu Nacional de Catalunya,
són una font importantíssima per
conèixer com actuava aquesta pretesa justícia franquista. Podem saber
quin tipus de denúncia havia portat a
iniciar el Sumari; totes les recerques
d’informació que s’havien realitzat
per acumular proves inculpatòries
com els informes que es demanaven
a la policia, a Falange, a l’alcaldia o
a vegades al capellà del poble d’origen de l’acusat i tots aquells que
se’ls ocorregués; s’hi troben també
els testimonis recollits, tant dels
denunciants com els que s’anaven
a cercar per ampliar informació; hi
ha, així mateix, la declaració de la
persona acusada; de vegades hi ha
fotografies i altres vegades plànols
per explicar millor fets concrets... i
òbviament tota la informació administrativa, des de certificats conforme s’havia rebut una documentació
fins el document en què es nomenava
un secretari per a la celebració del
consell de guerra, l’acta del judici militar amb la condemna i, quan
hi havia sentències de mort, l’assabentat (“enterado”) de Franco, el
trasllat dels penats per a “entrar en
capella”, el certificat del metge confirmant la mort i el certificat de defunció i, finalment, el document del
cementiri conforme l’afusellat havia
estat enterrat i on. Són documents
tràgics que permeten veure la brutalitat del règim i apropar-nos parcialment al perfil dels acusats.
Tota aquesta informació es pot trobar en els sumaris franquistes, tot i
que també hi ha molts sumaris que
no la contenen perquè no es van dur
a terme ni la recollida d’informes ni
la de testimonis, i potser va ser suficient la denúncia d’algú i alguna breu
comprovació perquè en molts pocs
mesos l’acusat fos afusellat. Això fa
que hi hagi sumaris molt complets,
en què de vegades es recullen fins a
cinquanta testimonis -tot i que són
excepcionals- i que tenen fins a 250
pàgines, i també n’hi hagi d’irrisoris
si tenim en compte que l’acusat s’hi
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jugava la vida, i que amb prou feines
arriben a les trenta pàgines.
Executades
D’entre les 17 dones afusellades a
Catalunya tenim els dos exemples:
Neus Bouza Gil fou ràpidament jutjada, condemnada i afusellada a Barcelona. En 2 mesos, del 14 de març al 26
de maig, s’havia decidit i acomplert
el seu tràgic destí. El seu Sumari té
tot just 35 pàgines. Les mateixes que
el Sumari d’Assumpció Puigdelloses,
tot i que el seu és un cas molt curiós:
denunciada per dos veïns del seu poble, Gironella, en dos mesos es va fer
tot el procés i va ser condemnada a
mort. Però la pena fou doble perquè
condemnada el 14 de setembre de
1939, no va ser afusellada fins a set
mesos després. Què va passar mentrestant? Per què no es van recollir
més testimonis, a part dels dos veïns
que inicialment la van denunciar? Per
què no trobem al sumari, com sí es
troben en molts d’altres, la recollida
d’altres testimonis, peticions de clemència de la condemnada o de commutació de pena?
El Sumari de Dolors Giorla és una
mica més llarg, 51 pàgines. Però,
igual que tota la resta, sense cap
mena de garantia processal. L’informe de FET-JONS afirmava que “se la
tiene considerada como buena persona e incapaz de haber hecho nada
delictivo. Por tener escondidas a dos
monjas en su casa, los rojos asesinaron a su marido. Debido a las privaciones y a la penúria en que se encontraba estuvo trabajando en los
Amigos Cuáqueros. Con anterioridad
al Movimiento se la había visto ir a
misa y la consideran como persona
adicta al G.M.M.” i encara aportava el nom de fins a tres veïnes que
en podien parlar positivament. No
va servir de res. Dolors Giorla havia
estat acusada per sis persones i ella
mateixa sense ser-ne conscient es va
autocondemnar: “Con que mi marido
se portaba mal con mi y yo sabia que
tenía otras queridas en todas las declaracions que hice en las Patrullas
de Control que le hubiesen podido
poner en libertad continuaba yo afir-

mando que me daba malos tratos y
que era de derechas.” Declaracions
que encara ratificà al cap de dos mesos afegint “Que si hizo esas acusaciones contra su marido fué para que
hubiera constància para el divorcio
que pretendía”. En un judici amb garanties processals Dolors hagués pogut defensar-se i exposar adequadament les seves raons. L’abril de 1939
el règim i els que es consideraven
victoriosos estaven àvids de sang.
Pressa per castigar
La primera de les 17 dones afusellades a Catalunya fou Carme Claramunt, de Badalona. Va ser detinguda
el 2 de març de 1939, quan la guerra
encara no havia acabat. Va ser afusellada al Camp de la Bota, a Barcelona, el 18 d’abril. La guerra just s’havia donat per acabada per Franco el
dia 1 del mateix mes. Fou acusada de
pertànyer a Estat Català, de prendre
part en els Fets d’Octubre de 1934,
de fer saqueigs a cases particulars,
de ser amiga del Cap de les Patrulles
de Control, anomenat “Aramburu”, i
de denunciar persones de dretes que
posteriorment serien assassinades.
Aquesta va ser una denúncia recurrent el primer any de franquisme a
Catalunya i, en el cas de moltes de
les afusellades, aquesta acusació
d’haver denunciat gent que posteriorment era morta a la rereguarda
va ser un element clau perquè fossin
executades.
Va ser el cas de la segona dona afusellada al Principat, Salvadora Catà
Ventura, executada a Girona el 25
d’abril de 1939. De 37 anys, casada
i bugadera, la denunciant i tots els
testimonis la van culpar de ser la
causant de la mort d’un jove requetè que estava amagat des del juliol
de 1936, després d’haver participat
en l’intent de cop d’Estat. I era culpable, segons les autoritats militars
judicials franquistes, de les pitjors
coses: de ser del POUM i alhora tenir pintades a les parets de casa seva
les lletres de la FAI; de participar en
saqueigs d’esglésies; d’exaltar els
homes perquè cremessin i robessin la
gent de dretes; d’acollir a casa seva

milicians; de cosir roba per a l’exèrcit
republicà; de burlar-se dels catòlics i
dels capellans i de tenir, en general,
una “ideologia muy extremista antes
del Glorioso Movimiento Nacional”.
No es va investigar l’informe positiu
de l’alcaldia de Girona, que afirmava
que Salvadora “solicitó una plaza en
los cosidores de ropa populares; le
exigieron que se sindicara a la CNT
de lo contrario no podía trabajar no
llegando a prestar en él sus servicios, quedando en su domicilio atendiendo sus labores”.
L’any 1939 el franquisme volia remarcar i gravar amb sang la seva
força omnipresent en una societat
derrotada com era la catalana. Molta gent havia mort després de quasi
tres anys de guerra; molta gent havia marxat a l’exili i la que s’havia
quedat per voluntat o forçada havia
de ser conscient que no es permetria
cap mena de dissidència ideològica,
política, cultural o religiosa. Va ser
aquell any 1939 quan les sentències
a mort van ser més elevades, fins a
2.382 persones van ser condemnades
a morir. Si bé algunes d’elles van veure commutada la pena per la de trenta anys de presó, aquell primer any
de dictadura a Catalunya van ser afusellades 2.075 persones. Fins a 13, de
les 17 dones afusellades a Catalunya,
ho foren aquell 1939. Carme Claramunt o Salvadora Catà possiblement
haguessin salvat la vida si les haguessin jutjat a partir de l’any 1940, quan
el regim i la societat catalana que es
considerava victoriosa havia saciat la
seva set de revenja i continuava castigant, però sense treure la vida. De
fet, a partir de 1940 les sentències a
mort van començar a disminuir clarament, ja que se’n van ordenar 457.
El 1939 van ser afusellades 11 dones més [vegeu requadre adjunt], totes elles a Barcelona excepte Maria
Martí Iglesias, que va ser executada a
les tapies del cementiri de Lleida. Totes les històries son un mirall del que
degué ser la Guerra Civil: il·lusions
per a uns i pors per a uns altres; actes reivindicatius o bé actes violents,
depenent del qui ho jutgés; moments
extrems viscuts amb cert odi per part
de tothom. El franquisme i els qui es

Requadre adjunt: Dates, noms, edat i lloc d’execució
de les 17 dones afusellades a Catalunya
Data
execució
18/04/1939
25/04/1939
26/04/1939
22/04/1939
11/05/1939
13/05/1939
16/05/1939
26/05/1939
20/06/1939
21/06/1939
28/07/1939
08/08/1939
08/08/1939
27/03/1940
28/06/1940

Cognoms, Nom

Edat

Lloc execució

Claramunt Bonet, Carme
Catà Ventura, Salvadora
Llorens Pérez, Encarnació
Cardona Ollé, Elisa
González Ramos, Eugenia
Fernández Pereda, Cristina
Peralba Sala, Ramona “Cambrilsa”
Bouza Gil, Neus
Giorla Laribal, Dolors
Nolla Montseny, Magdalena
Martí Iglesias, Maria
Amposta Amposta, Virgina
Malich Salvador, Elionor
Puigdelloses Vila, Asumpció
Sabaté Griso, Matilde

28
37
45
21
20
39
35
22
27
34
38
36
60
43
36

Barcelona
Girona
Barcelona
Tarragona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Lleida
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Girona

13/11/1940
13/05/1943

Giménez Lumbreras, Inés
Guillem Martínez, Concepción

25
34

Barcelona
Lleida

van sentir victoriosos no van deixar
passar l’oportunitat de venjar-se.
Una de les afusellades l’any 1939
va ser Magdalena Nolla, el 21 de
juny. És un Sumari que sembla ben
bé una venjança personal o quelcom
més estrany. La denunciant és una
veïna que es presenta en una comissaria de Barcelona el 22 de febrer i
acusa Magdalena i el seu marit de
prendre part en l’assalt de l’Asil Duran el juliol de 1936, un reformatori per a joves avançat en el temps,
de Gràcia. L’acusen de saquejar-lo i
quedar-se mobles i objectes; de denunciar el frare que el dirigia i que
aquest posteriorment fos mort; de
denunciar-la a ella mateixa, al seu
germà i a altres persones que després
foren assassinades; d’anar armada
amb pistoles i d’estar casada amb
un membre de les Patrulles de Control, fugit a França. Quan va tornar a
declarar al cap de 5 dies incrementà
les acusacions, sumant-hi tants càrrecs com va poder: que abans de la
guerra era d’Esquerra Republicana
de Catalunya; que va estar a punt
de participar en els Fets d’Octubre;
que va teixir roba per a les tropes
republicanes; que durant les eleccions de febrer de 1936 va bufetejar

unes monges que anaven a votar... El
germà de la denunciant ratificà les
acusacions però els altres testimonis
que es van recollir només van confirmar els fets parcialment, tot i que
sí van confirmar que fos d’esquerres
abans de la guerra i d’haver-se endut
farcells de l’Asil Duran. Els informes
recollits a diversos estaments oficials especifiquen que no tenia antecedents. Es va escorcollar la casa de
Magdalena i només s’hi van trobar
mobles vells, cap d’ells podia haver
estat aconseguit d’un saqueig, i una
ràdio, que estava prohibida tenir, la
qual Magdalena va dir que era del seu
marit. En el consell de guerra l’advocat defensor, que normalment demanava la pena immediatament inferior a la que demanava el fiscal -30
anys de presó en comptes de la pena
de mort-, va voler rebaixar-la més,
i va demanar “només” una reclusió
temporal. Magdalena va declarar
que “desde que se proclamo la República simpatizaba con la Esquerra
Catalana, y que desde poco después
del Movimiento se halla afiliada a la
UGT”. Va negar la resta d’acusacions i va donar el nom de dues veïnes
que la van ajudar poc. Un testimoni,
tot i que molt vehement, recolzat
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pel seu germà i ratificat en part per
una veïna va condemnar Magdalena.
La van executar a ella pel marit fugit a França? O potser la denunciant
s’intentava protegir d’altres fets? La
dona, en un moment de la primera
declaració inculpant Magdalena, va
explicar “que la misma sujeta fue
la que denunció a la compareciente
y a su hermano Aquilino a la policia
roja del SIM, siendo detenidos y conducidos a la Calle Córcega, dónde
aquéllos tenían su cuartel, permaneciendo ella unas horas, después de
ser obligada a firmar una declaración
en la que se la acusaba de espionaje
a favor de los rojos, y su hermano
nueve meses encerrado.”

El 26 d’abril de 1939 es va executar
Encarnació Llorens Pérez. No va morir sola. Aquell dia a les 5:30 al Camp
de la Bota eren amb ella el seu marit
i el seu fill de 24 anys. La família va
ser acusada de participar en l’assalt
al convent del carrer de Roger de Llúria, aleshores Làuria, de Barcelona,
el 19 de juliol. Haurien matat els oficials que s’hi havien refugiat després
de rendir-se; s’haurien recreat amb
els seus cadàvers, haurien saquejat
el convent i haurien fet ostentació
dels fets. Encarnació acceptà només
ser militant de la UGT i negà la resta
d’acusacions. El seu marit i el seu fill
acceptaren haver anat a observar els
fets que succeïen al convent. El fill

explicà que havia entrat al convent
no per saquejar-lo, sinó per salvar
volums de l’enciclopèdia Espasa. El
pare digué que si bé s’havia trobat
la seva dona amb un grup de gent,
aquest no es vanagloriava de la situació, sinó que només estava comentant els fets.
Elisa Cardona Ollé fou afusellada
al Mont de l’Oliva el 22 d’abril de
1939. En el sumari en cap moment
li accepten que tingués una feina o
ofici, sempre especifiquen que es
dedicava a «sus labores» i només en
algun moment el fiscal esmenta que
durant la guerra havia estat «criada». En realitat, Elisa era cambrera
d’un hotel de Tarragona, «L’Hotel
Nacional», i fou acusada de delatar
persones que s’hi amagaren durant
la guerra, als quals anaren a buscar
gent de la FAI i que després foren assassinades. Fou afusellada el mateix
dia que el doctor Battestini, amb qui
va anar en un camió fins a l’indret
on foren executats. Una persona
els veié i, encara als anys vuitanta, recordava l’escena: «I llavorens
aquesta noia era molt jove, perquè
era menor, pues de l’edat d’aquesta
quan va passar això, a aquest metge
Battestini, a tots dos. I ella anava
desesperada d’això. I aquest, el Battestini, l’anava consolant pel camió.
Els duien amb un camió, i l’anava
consolant. Va ser una cosa d’espant,
de por. Una cosa que t’esgarrifes. Jo
vaig estar temps que no dormia, de
cert. Quan pensava que deien que
demà hi haurà matança ja no dormies. Senties a la matinada els crits
de la gent, de la família o el que
fos...».
Les darreres executades

Concepció Guillem Martínez, possiblement en un indret proper a La Seu d’Urgell.
(Queralt Solé del Sumaríssim 39.063 custodiat al TMTIII.)
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L’any 1940 van ser executades
tres dones, dues a Barcelona i una
a Girona. El dia 13 de novembre era
afusellada al Camp de la Bota de
Barcelona Inés Giménez Lumbreras,
presumpta espia del SIM i delatora
de Carmen Tronchoni, que havia estat afusellada al castell de Montjuïc
el 1938 acusada de pertànyer a la
cinquena columna. Inés va reconèixer haver-se fet amiga de Carmen

i haver actuat amb la policia republicana, però va afirmar que sempre ho va fer de forma forçada. El
1939 el franquisme havia convertit
Tronchoni en una exemplar víctima
femenina: li va fer homenatges, li
va dedicar carrers i van posar el seu
nom a alguna escola. Ja havia passat més d’un any i mig des del final
de la guerra, les execucions anaven
clarament a la baixa. En el cas d’Inés
Giménez ni el sumari ni la seva defensa tampoc no va gaudir de garanties i, alhora, al règim li anava molt
bé que una altra dona fos la culpable
de l’execució de la quintacolumnista
i també morís sota les bales d’un piquet d’execució.
L’última executada pel franquisme
a Catalunya va ser Concepció Guillem
Martínez. Fou morta per un piquet
d’execució a Lleida el 13 de maig
de 1943. Denunciada a Barcelona,
fou empresonada el 16 d’octubre de
1940 i durant dos anys es va instruir

el sumari. A Concepció se l’acusà
d’haver liderat el Comitè de Control
que havia actuat a La Seu d’Urgell el
1936 junt amb el seu company, Juan
Baeta Sánchez, amb qui hauria comès diversos assassinats. Per això a
La Seu la gent la recordava com “la
Baeta”, tot i que també se l’havia
anomenat “La Lleona”. El règim es
va voler assegurar que Concepció era
la mateixa persona a qui fins gairebé 50 testimonis asseguraven haver
vist actuar d’alguna manera, ja fos
llançant granades o vanagloriant-se
d’haver mort gent de dretes i capellans. 20 homes i 26 dones explicaven les anades i vingudes d’una miliciana a la comarca: ...yendo vestida
de hombre y llevando una pistola
en el cinto, siendo el terror de todo
este país. La fotografia que es va adjuntar al sumari la va condemnar, tot
i que fou ella mateixa qui, en reconèixer que havia anat a La Seu i havia vestit granota blava va espolsar

qualsevol dubte sobre si Concepció
era o no “la Baeta”: tots els testimonis van parlar sempre d’una miliciana, no de diverses. I ella acceptava
haver estat a La Seu afegint que “en
algunas ocasiones conducía el coche,
vistiendo por tal motivo mono azul
y llevando así mismo pistola al cinto, pistola que manifiesta que nunca
hizo uso de ella”.
De les 7.718 dones que van patir
la instrucció d’un sumari, disset en
va ser afusellades. No tots els sumaris acabaven en condemna, alguns
d’ells es van sobreseure abans d’arribar a fer-se el Consell de Guerra,
però el que és segur és que disset
dones van ser afusellades i a milers
d’altres se’ls va fer saber a consciencia que havien estat derrotades en
la guerra, vençudes, empresonades
i condemnades a una mort social en
una Catalunya on, de fet, malgrat
haver acabat la guerra ni de bon tros
havia arribat la pau.

Bibilografia
Joan CORBALÁN GIL, Justícia, no venjança. Els executats pel franquisme a Barcelona (1939-1956), Valls : Cossetània,
2008.
DD.AA., Sèrie documental Procediments judicials militars (Sumaríssims) 1939-1980 de l’arxiu del Tribunal Militar
Territorial Tercer de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona 2015.
Montserrat DUCH, “Les dones en la guerra civil: una memòria catalana traumàtica”, dins Oriol DUEÑAS, Josep MARTIN BERBOIS, La Guerra Civil al territori: Lleida, Tarragona i Girona, Barcelona, Memorial Democràtic, Departament
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, 2017.
Emili FERRANDO: Executada, Barcelona, 2016.
Daniel MARTORELL TRONCHONI: Carrers de Picassent amb nom propi: Carrer de Carmen Tronchoni. En línia. 2019.
http://presodelescorts.org/sites/default/files/Articulo%20Carmen%20Tronchoni%20%28mail%29..pdf
Josep M. SOLÉ i SABATÉ, La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953, Barcelona, Edicions 62, 2003.
Pineda VAQUER, “Recordant Elisa Cardona, l’única afusellada pel franquisme a Tarragona”, dins Fet a Tarragona,
15 de gener de 2019, online: http://www.fetatarragona.cat/2019/01/15/recordant-elisa-cardona-lunica-afusellada-pel-franquisme-a-tarragona/
www.presodelescorts.org
http://www.victimesguerracivilfranquisme.udl.cat/presentacio.php

59

“ENVERINADORS D’ÀNIMES”.
LA PERSECUCIÓ FRANQUISTA DELS ENSENYANTS PÚBLICS
Francisco Morente Valero

Professor d’Història Contemporània a la Universitat
Autònoma de Barcelona
Director del “Grupo de Estudios República y Democracia”

L

a República proclamada el 14
d’abril de 1931 fou una etapa
de profundes reformes polítiques,
econòmiques i socials, i també un
moment d’important canvi cultural.
La seva curta durada, atès que va
ser aniquilada militarment després
d’una llarga guerra civil, va impedir
que arrelessin i imprimissin un gir
radical a la història espanyola. Els
dirigents republicans, ja l’any 1931,
eren molt conscients que la democràcia republicana només tenia futur si eren capaços de formar noves
generacions de ciutadans educats en
els principis de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Ho va dir ben
clarament Marcel·lí Domingo, ministre d’Instrucció Pública en el govern
provisional de la República: “La instauració de la democràcia pot ser
per la violència; la seva consolidació
només és per la cultura. On manca
la cultura, el sistema democràtic es
perverteix, s’esterilitza, es desfigu-
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ra o cau, no per la pressió exterior,
sinó per interna consumpció. No
l’enderroquen: s’ensorra”.
La profunda reforma del sistema
educatiu constituïa una peça essencial en el projecte republicà.
Una reforma tant de l’organització
administrativa com, molt especialment, del que calia ensenyar i de
com fer-ho, i tot això en el marc
d’una aposta decidida per l’escola
pública, l’escolarització universal
fins als catorze anys, el combat contra l’enorme absentisme escolar i
contra les altes taxes d’analfabetisme existent aleshores (32% entre els
més grans de 10 anys –el 40% entre
les dones-), la dignificació salarial
del treball dels mestres i professors
i la fi del control de bona part del
sistema educatiu (especialment de
l’ensenyament secundari) per part
de l’església catòlica –cosa que va
acabar provocant una autèntica
“guerra escolar” (com es va ano-

menar aleshores), una mena de kulturkampf a l’espanyola.
Va ser el conjunt de les reformes
republicanes de l’etapa del primer
bienni (1931-1933) i dels mesos de
govern del Front Popular (febrer-juliol de 1936) el que va provocar la
revolta militar, l’objectiu de la qual
era precisament acabar amb l’agenda reformista, aniquilar-ne els seus
impulsors –identificats com l’antiEspanya- i conjurar per sempre el perill de poder tornar-la a ballar.
La intensitat i visceralitat d’aquest
Kulturkampf van avançar el que
s’acostava quan les armes van substituir el debat polític a partir de juliol de 1936. Ja després de la revolució d’octubre de 1934, la premsa
de dretes havia acusat els mestres
d’haver estat els inductors del moviment revolucionari (i d’una manera
molt clara a Astúries), per la qual
cosa van reclamar una immediata i
radical depuració política del magis-

teri públic. Si en aquells moments
no es va dur a terme va ser perquè
les circumstàncies polítiques no ho
permetien, però els arguments que
es van fer servir aleshores per justificar la purga es van tornar a repetir
des del mateix moment de la revolta
militar de 1936. Durant els anys de
la República en pau, els publicistes
de la dreta i de l’Església catòlica no
es van cansar de combatre el projecte educatiu que impulsaven socialistes, catalanistes i republicans
progressistes. La catòlica Federació
d’Amics de l’Ensenyança va arribar
a proclamar que “l’Escola Única
és un atac ferotge a la consciència
dels mestres catòlics, als quals tracta d’imposar una pedagogia sense
Déu. L’Escola Única és una abús brutal del pare de família per part de
l’Estat, que li arrabassa els fills, els
classifica i els imposa violentament
la professió”; i qui després seria
ministre d’Educació Nacional en el
primer govern de Francisco Franco
va afirmar que el projecte d’escola republicana era “l’empresa més
forta d’embrutiment col·lectiu que
hagi pogut caure sobre la consciència humana”.
Per a la dreta antirepublicana,
els mestres i professors de tots els
nivells de l’ensenyament feia dècades que treballaven contra Espanya;
eren autèntics enverinadors d’ànimes, que estaven formant una legió
de joves ateus, allunyats de qualsevol idea de pàtria i amb un odi
pregon cap a l’ordre social. El lliurament de competències en matèria
educativa a la Generalitat de Catalunya i l’aprovació (en data tan primerenca com el 29 d’abril de 1931)
del decret de bilingüisme, que reintroduïa l’ensenyament en català a
les escoles públiques, eren presentades com la prova que els dirigents
republicans treballaven conscientment per la destrucció de la unitat
d’Espanya.
Quan va començar la guerra civil, el terreny per a la gran purga
de docents ja estava preparat i va
començar immediatament i de la
manera més dràstica possible. A la
zona rebel, les primeres setmanes

del conflicte centenars de mestres i
professors van ser assassinats; avui
dia encara no se’n pot determinar
exactament quants. Com que Catalunya va quedar a la zona republicana, aquesta primera onada de
violència no va afectar el professorat català; igualment, el sistema
escolar al Principat no es va veure
alterat per l’allau de nova legislació que va anar liquidant durant la
guerra, i molt especialment durant
els primers mesos del conflicte, tota
la legislació reformista que s’havia
aprovat en matèria educativa en
els cinc anys anteriors al cop militar (escola laica i ideològicament
neutra, coeducació, bilingüisme escolar, democratització de les estructures educatives i de la inspecció
d’ensenyament, reforma dels estudis de magisteri, dels continguts de
l’ensenyament i dels mètodes didàctics, reformes en el nivell universitari, etc.).
A la fase final de la guerra i, està
clar, un cop la República va ser

derrotada, totes aquestes mesures també van arribar a Catalunya.
Amb tot, la possibilitat de marxar
a l’exili va permetre que molts docents catalans salvessin la vida. A
tot Catalunya, segons les dades que
ha facilitat Josep M. Solé i Sabaté,
només van ser afusellats nou mestres, la qual cosa contrasta amb,
per exemple, els setze assassinats
a la província de Segòvia, els més
de quaranta a la província de Lleó o
els quaranta-dos (entre afusellats i
desapareguts) de Burgos. Al País Valencià van ser vint-i-tres els mestres
i professors afusellats després de la
guerra.
Però la repressió dels docents va
anar més enllà de la violència física
exercida contra ells. La depuració
política dels diversos cossos docents
va ser una de les primeres decisions
preses pels militars a l’inici de la
guerra. En un primer moment es va
dur a terme sense uns criteris gaire clars i sota la responsabilitat del
rector de cadascun dels districtes

Expedient de depuració instruït per la Comissió depuradora del Magisteri de Tarragona.
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universitaris espanyols. L’enorme
dimensió del procés (especialment
en allò que pertocava als docents de
l’ensenyament primari) va obligar,
ben aviat, a legislar sistemàticament sobre la manera de dur a terme la purga. La Comissió de Cultura
i Ensenyament de la Junta Tècnica
de l’Estat (un succedani de govern
creat per Franco l’octubre de 1936)
va crear les comissions que havien
de depurar els diferents cossos docents, així com l’extensa legislació
que va regular tot el procés, i que
es va anar desenvolupant pràcticament durant tota la guerra. Aquest
procés es va justificar, com va afirmar José María Pemán –escriptor i
president de la Comissió de Cultura
i Ensenyament- a la “Circular als vocals de les Comissions depuradores
de primer ensenyament” (7 de desembre de 1936, BOE del 10) perquè
calia sancionar “els enverinadors de
l’ànima popular, primers i més grans
responsables de tots els crims i destruccions que esglaien el món i han
cobert de dol la majoria de les llars
honestes d’Espanya”, és a dir, els
mestres i professors.
Quan, cap al final de la guerra, va
ser ocupada Catalunya, la depuració
de docents ja havia avançat a bon
ritme en altres territoris ocupats
anteriorment o que havien quedat
des del començament del conflicte
en l’anomenada “zona nacional”. La
legislació aplicada en aquests territoris també es va implementar a Catalunya. És a dir, no hi va haver una
normativa específica per a la depuració dels docents catalans, que van
ser purgats d’acord amb el que ja
funcionava des de les acaballes de
1936 i principis de 1937.
En el cas de Catalunya, la singularitat més gran a l’inici del procés
va ser la destitució fulminant de tot
el personal docent nomenat per la
Generalitat amb posterioritat al 18
de juliol. La depuració es va dur a
terme, doncs (de la mateixa manera que havia passat arreu abans),
sobre el personal que hi havia a la
plantilla, fos funcionari o interí, en
el moment de començar la guerra.
També es van depurar els docents
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que no formaven part dels cossos
públics d’ensenyament, tant els que
exercien privadament i a títol individual com els que formaven part de
les plantilles de centres educatius
privats. En aquest segon cas, la depuració va quedar en mans dels propietaris del centre. Fos com fos, no
es podia ser ensenyant si no s’havia
passat pel procés depurador i s’havia obtingut l’autorització corresponent.
No hi va haver, per tant, normativa específica per a Catalunya ni
en relació amb el procediment que
s’havia de seguir ni en el que pertocava a les causes possibles de sancions ni tampoc pel que feia a la mena
de sanció que calia imposar. El procés de depuració és ben conegut i
ja s’ha comentat força vegades. Es
revisava la ideologia, la conducta
política, les creences i pràctiques
religioses, i fins i tot la vida privada
dels docents. En un primer moment,
tots els docents quedaven separats
del servei i calia que fessin una petició per a ésser-hi reintegrats (prèvia depuració). Si no es feia això,
significava que automàticament es
quedava exclòs del cos docent al
qual es pertanyia. La sol·licitud de
reingrés anava acompanyada d’una
declaració jurada sobre l’orientació ideològica i religiosa de l’interessat i també sobre la seva activitat política i sindical des de, com a
mínim, el mes d’octubre de 1934.
A partir d’aquest punt, la comissió
depuradora corresponent demanava
tota mena d’informes (alguns d’ells
preceptius, com els de –en el cas
del magisteri- l’alcalde, rector de
l’església, cap de la guàrdia civil i
president de l’associació catòlica de
pares –tots de la localitat on exercia el docent) i a partir de la documentació acumulada es decidia o la
plena readmissió del sol·licitant, o
la formulació d’un plec de càrrecs
si s’hi havia trobat motiu punible.
L’interessat havia de contestar a
les acusacions, en molt pocs dies de
termini, aportant tots els elements
de prova que considerés escaients.
Amb això, la comissió podia ampliar
la informació o tancar l’expedient,

ja fos amb un pronunciament favorable per a la persona expedientada, ja fos amb una proposta de sanció que podia anar des de la simple
inhabilitació per a exercir càrrecs
directius fins a l’expulsió del cos i
la corresponent inhabilitació per
a exercir la docència, passant per
suspensions temporals de feina i sou
i/o trasllats de localitat –dins o fora
de la província, o de la regió, on es
tenia la plaça.
Una Ordre de 10 de novembre de
1936 va establir que calia depurar
(en el sentit d’obrir expedient) tot
el personal docent dels respectius
escalafons docents, per a la qual
cosa es van crear quatre menes diferents de comissions depuradores. La
comissió A) per a la universitat, la B)
per a les escoles tècniques, la C) per
als instituts de batxillerat, escoles
normals, escoles de comerç, inspecció... i la D) per al cos de Magisteri.
Les comissions A i B eren úniques
per a tot l’Estat; de les del tipus C)
i D) n’hi havia una per província. La
composició de les diverses comissions era diferent, però el procediment que calia seguir i els motius
de sanció eren força semblants; les
sancions també ho eren, tot i que
s’adequaven a les característiques
de cada nivell d’ensenyament.
Com ja s’ha dit, no hi va haver una
normativa depuradora específica
per a Catalunya; tanmateix, determinades acusacions com ara el fet
d’haver format part d’associacions
o organitzacions nacionalistes (catalanistes, separatistes...; les comissions depuradores no feien distincions), només apareixien allà on
la qüestió nacional havia estat un
factor important de la vida política,
social i cultural dels anys anteriors.
Es va tractar d’una mena d’acusació freqüent en expedients de Catalunya i el País Basc (i esporàdica
al País Valencià i Galícia). Com a
conseqüència de tot això, docents
d’ideologia política moderada, i fins
i tot conservadors i catòlics, van
poder resultar sancionats, quan en
territoris on la qüestió nacional no
era rellevant haurien superat la depuració sense gaires problemes.

Tot i aquesta singularitat, el resultat final de la depuració a Catalunya, pel que fa al cos de l’anomenat
Magisteri Nacional, no va ser gaire
diferent del que hi va haver en el
conjunt espanyol. Dels gairebé cinc
mil cinc-cents expedients de depuració oberts per les comissions depuradores que van actuar a Catalunya, el 28 % (en xifres rodones) va
acabar en alguna mena de sanció;
entorn de l’11 % de totes les persones depurades (és a dir expedientades) va ser separat definitivament
de l’ensenyament. Això sí, hi va haver diferències importants entre les
quatre províncies catalanes: mentre
que a la de Barcelona es va sancionar gairebé el 31 % dels expedientats, a Girona se’n va expedientar
el 28 %, a Lleida el 23 i a Tarragona
el 22. I mentre a Barcelona va ser
expulsat de l’ensenyament una mica
més del 15 % de totes les persones
sotmeses a la depuració, a Girona
ho va ser l’11 %, a Lleida una mica
menys del 5 % i a Tarragona el 8,5 %.
Encara no tenim dades sobre el
conjunt de depuració del magisteri
a Espanya. El treball es fa província
per província (l’àmbit de les comissions) i encara en falten força per
estudiar. Amb tot, podem afirmar, a
partir del que ja sabem, que la depuració a Catalunya va ser una mica
més dura que en el conjunt de l’Estat, i això fonamentalment per dues
causes. La primera, el pes de Barcelona que, com Astúries i Madrid,
fou focus important de conflicte
polític i social durant la República;
no és casualitat que siguin aquestes
tres províncies on les sancions en el
procés de depuració van assolir els
nivells més alts. La segona, el ja esmentat factor nacionalista a l’hora
de formular acusacions als docents.
Però aquest factor va incidir menys
del que es podria pensar ja que
molts docents van ser acusats alhora de ser d’esquerres i catalanistes,
i qualsevol dels dos càrrecs comportava una sanció en cas de considerar-los provats. El que passava en
aquests casos era que, si la sanció
no era d’expulsió de la docència, la
qual cosa en qualsevol altre indret

Fitxa personal d’un mestre nacional de Molins de Rei (Barcelona), amb indicació de la sanció derivada
del seu expedient de depuració.

hauria acabat en suspensió temporal d’ocupació i sou i un trasllat de
localitat, a Catalunya, el trasllat era
amb tota seguretat fora de la “regió”.
A tall de comparació, podem tenir en compte que la província espanyola (de les que s’han estudiat
fins ara) on la repressió dels docents
va ser més forta, amb diferència,
fou Astúries (més del 33% de sancionats i 16,6 % d’inhabilitats per
a l’ensenyament), per damunt fins
i tot de Barcelona (30,8 i 15,46) i
Madrid (27,8 i 14). En l’aspecte on
no hi va haver cap diferència entre
la depuració a Catalunya i a la resta d’Espanya va ser que els mestres
fossin sancionats més sovint (i amb
més duresa) que les mestres. Aquesta fou la tònica a totes les províncies espanyoles, sense excepció; en
general, la relació va ser de gairebé dos mestres sancionats per cada
mestra que també ho fou (tot i que
a Astúries la relació va fregar la proporció de 3 a 1).
De moment, no coneixem més que
molt fragmentàriament els resultats

derivats de la depuració a l’ensenyament secundari. A diferència del
que va passar al magisteri (i fins i
tot amb el professorat universitari),
aquest nivell d’ensenyament no ha
atret tant l’atenció dels investigadors de la depuració política. En un
treball de l’any 2005, el millor coneixedor del tema, Olegario Negrín
Fajardo, va establir que en aquest
nivell educatiu hi va haver 1.264
professors depurats, dels quals el
28% va rebre alguna mena de sanció i una mica més del 16% (207 docents) va ser expulsat de les seves
places i donat de baixa de l’escalafó). Segons les dades del professor
Negrín Fajardo, 110 d’aquests 1.264
professors exercien en instituts
d’ensenyament mitjà de Catalunya,
dels quals 68 (62%) van ser confirmats en els seus càrrecs sense cap
mena de sanció; per tant, el 28%
va ser sancionat (com en el conjunt
d’Espanya) i 23 van ser donats de
baixa a l’escalafó (21%, per damunt
del conjunt espanyol). Tanmateix,
cal considerar aquestes dades com
a provisionals i caldrà esperar que

63

s’avanci en la investigació per tenir
una visió més completa de la realitat de la depuració en aquest nivell
de l’ensenyament.
La depuració universitària és molt
més coneguda; i més concretament
la de la Universitat de Barcelona,
gràcies als estudis d’Albert Ribes i
de Jaume Claret. A la Universitat
de Barcelona, la purga va adquirir
proporcions gegantines, i només es
pot comparar al procés depurador
que hi va haver a la Universitat de
Madrid: 15 professors de diverses
categories van ser sancionats (només dos van ser sancionats amb el
trasllat forçós a les universitats de
Múrcia i Granada). En la majoria
dels casos es tractava de persones
que s’havien exiliat i, per tant, la

depuració només fou un tràmit per
confirmar la pèrdua de plaça com a
professor; dels sancionats, 16 eren
catedràtics, la qual cosa representa
el 27 % d’aquest cos a la universitat
catalana.
Molts docents de tots els nivells
de l’ensenyament que van ser desposseïts dels seus càrrecs havien
abandonat prèviament el país, camí
de l’exili. La majoria no va tornar a
exercir a Espanya, tot i que sí que
ho va poder fer en d’altres països,
sobretot llatinoamericans. En un
treball capdavanter sobre l’exili pedagògic, Salomó Marquès va establir
una relació de 387 mestres catalans
exiliats, la majoria dels quals pertanyia a l’escalafó del magisteri públic; d’ells, tres quartes parts eren

homes i una quarta part dones.
La depuració va significar un autèntic desastre per al sistema educatiu. La pèrdua d’un professorat
molt qualificat i enormement compromès amb el projecte de reforma
i renovació educatives impulsat per
la República es va unir a la destrucció sistemàtica de tot el que s’havia
construït els anys previs a la guerra
civil i a la instauració d’un nou model educatiu inspirat pels feixismes
italià i alemany i per la empremta
reaccionària nacional catòlica. A Catalunya, a més, va suposar el final
de l’ús del català a l’escola i la dissolució en el sistema públic general
de la xarxa d’escoles que havia començat a construir la Generalitat de
Catalunya.
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L

a repressió franquista de la postguerra va tenir unes dimensions
qualitatives i quantitatives fora de
qualsevol dubte. Per entendre com
va funcionar, no només hem de comprendre la part més coneguda (les
presons i els consells de guerra), sinó
que hem d’endinsar-nos en la al·legalitat franquista: allò sobre el que
no hi havia lleis, però sí disposicions
i ordres que regulaven com havien
de funcionar i perquè. Més enllà dels
morts, que van ser milers, cal tenir
present la implantació d’un univers
repressor format per dues realitats
complementàries. La xarxa concentracionària, extrajudicial i nascuda
durant la guerra que va anar creixent a mesura que l’exèrcit franquista controlava cada cop més territori i que, en el cas català, va perdurar fins l’estiu de 1942; i, per altra
banda, la judicial que incloïa tant la
penitenciària, ja fos la militar extraordinària -els famosos sumaríssims
de rabiosa actualitat- o l’ordinària,

com la civil no penal.
Efectivament, podem constatar
la perversitat del sistema repressor franquista. Observem, així, la
complexitat d’un enorme univers
punitiu que combinava un sistema
concentracionari (camps, batallons i
presoners) amb un de judicial i penitenciari (presons, consells de guerra i penats). Això permetia castigar
extrajudicialment aquells dels quals
no es tenien prou indicis per ser portats als consells de guerra, però dels
quals se sospitava la desafecció. Així
mateix, no podem perdre de vista
l’enorme laxitud punitiva del sistema judicial franquista; a nivell penal
només cal recordar el ban de guerra
(vigent fins el 1948) o la Llei per a
la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme i, a nivell civil, la Llei de
Responsabilitats Polítiques.
El primer pas per entendre la història dels camps de concentració
franquistes, tant a Catalunya com a
Espanya, consisteix a fixar uns parà-

metres genèrics comuns que ens permetin identificar-los. Dit en altres
paraules, explicar què era un camp,
per a què servia i què el diferenciava
d’altres centres provisionals d’evacuació de presoners com podien ser,
per citar algun exemple, els Centres
Especials d’Evacuació (el de Manresa
o la caserna de Tarragona–Numància
de Barcelona), els centres de reunió
o parcs de presoners (de les Borges
Blanques, de Vimbodí, de Vilanova i
la Geltrú o el convent de Sant Domènec, a Girona) o, en el cas dels
establiments penitenciaris, les presons convencionals (la Model barcelonina o la Provincial de Tarragona)
i les presons habilitades (Sant Elies,
El Cànem i Palau de les Missions a la
Ciutat Comtal i Pilats a Tarragona,
per citar alguns casos).
Igualment, hem de tenir molt
clar que amb el final de la guerra
els camps van modificar, progressivament, la seva funcionalitat adequant-se a la realitat d’un Nuevo Es-
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tado victoriós que ja disposava d’un
sistema penitenciari operatiu en tot
el territori. Això va fer que, amb la
mobilització general de quintes del
1936 al 1941, (decretada oficialment el maig de 1940), els quintos
classificats com a desafectos per les
caixes de recluta fossin enquadrats
en unes unitats militars específiques: els Batallones Disciplinarios
de Soldados Trabajadores (BDST),
els quals s’allotjaven en alguns dels
camps que durant 1939 havien servit per internar, classificar, sotmetre
a les directrius del règim franquista
els presoners de guerra i, si eren
classificats desfavorablement, enviar-los a Batallones de Trabajadores
(BBTT). A més, en el cas català que
ens ocupa, tampoc podem oblidar
que les províncies de Lleida i Girona
són frontereres amb França i Andorra, de manera que el funcionament
d’alguns d’aquests recintes concentracionaris va estar condicionat pel
constant pas de refugiats procedents
del país veí, sobretot arran de l’ensulsiada francesa davant l’ofensiva
del Tercer Reich, el juny de 1940.
El que diferenciava un camp
de concentració d’altres recintes
d’evacuació de presoners no era que
les dimensions del camp permetessin
retenir-hi milers de capturats que,
en lloc de barracons de fusta fossin
edificis civils o religiosos reutilitzats
amb finalitats repressives, o que el
tracte infligit per les autoritats militars fos inhumà. El que el feia singular és que era un centre on, a més
de retenir indefinidament els presoners i adoctrinar-los en els principis
del Glorioso Movimiento Nacional
(GMN), es gestionaven uns avals que
permetien la seva classificació individual per determinar-ne la llibertat
(els A, Afecto), l’enviament al sistema de treball forçós extrajudicial
(els Ad, Afecto Dudoso, i B, Desafecto leve, a batallons de treballadors),
o l’enviament a una presó per entrar
en la dinàmica judicial franquista
(els C i els D, Desafecto grave i Delincuentes, respectivament).
Cal incidir, per altra banda, que
la peça clau per entendre com va
articular-se la repressió franquista
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durant la guerra i la immediata postguerra, i així poder explicar la coexistència dels camps de concentració amb les presons, és comprendre
la diferència entre dos conceptes
que solen utilitzar-se com a sinònims
i que no ho són: presoner i pres. Els
presoners eren aquells capturats en
el context d’operacions bèl·liques,
pendents de classificació —Orden
General de Clasificación de l’11 de
març de 1937 i posteriors modificacions del 10 de març i 12 d’abril de
1939—, no immersos en cap procés
judicial i retinguts en camps de concentració, o fent treballs forçats en
un batalló de treballadors sense redimir cap tipus de condemna perquè
aquesta, senzillament, no existia. En
canvi, els presos eren els que estaven retinguts, normalment ja classificats com a desafectes greus al GMN
—o dels quals ja es tenia la certesa
de la seva desafecció i estaven tancats en condició de «preventivos» o
«detenidos gubernativos»— immersos en processos judicials (encartats)
o complint condemna, retinguts en
alguna presó (cel·lular, provincial,
habilitada, central o de partit) i que,
en alguns casos, havien passat prèviament per camps de concentració o
batallons.
En primer lloc, en els camps, els
presoners eren classificats —«aval
mediante» i sense cap tipus de formalisme legal o jurídic— en funció de
la seva dissidència sociopolítica, real
o potencial; en segon lloc, adoctrinats en els principis de la Nueva España per, d’aquesta manera, preparar-los per a la seva reincorporació a
la comunitat nacional «una, grande
y libre», òbviament catòlica, apostòlica, romana i jerarquitzada; i, en
tercer lloc, integrats a la xarxa de
treball forçat dels batallons de treballadors i, a partir de la primavera
de 1940, els batallons disciplinaris
de soldats treballadors. En els camps
no hi havia homes complint cap tipus
de sentència judicial; els capturats
afrontaven un procés classificador
que afectava tots els soldats republicans capturats. Les instruccions
militars eren clares i unívoques: tots
havien de ser classificats. D’aques-

ta manera, es castigava extrajudicialment qualsevol sospitós de ser
«desafecto al GMN». Aquest procés
no tenia límit temporal i durava fins
que, un cop arribats els avals, el
presoner sortia en llibertat (si era A,
Afecto), era destinat a un batalló de
treballadors (si era Ad, Afecto Dudoso, o B, Desafecto leve) o era enviat a la presó per afrontar un consell
de guerra que el podia condemnar a
la pena capital (si era C, Desafecto
grave, o D, Delincuente común).
Durant la primavera de 1939, un
cop acabada la guerra, les autoritats
franquistes van haver d’adequar els
camps a unes noves necessitats repressives. Aquesta modificació estava condicionada per dos aspectes: el
primer és que ja es controlava tot el
territori i, en conseqüència, es podien aconseguir avals dels presoners
capturats amb l’Ofensiva de la Victoria; i el segon, els camps s’anaven
buidant a mesura que el procés classificador avançava.
Així, els camps van utilitzar-se
també com a complement extrapenitenciari (i extrajudicial) d’unes
presons en risc de col·lapse total.
Efectivament, les auditories de
guerra van quedar saturades per
l’allau de presoners desafectos graves enviats a les presons. La saturació dels jutjats militars va fer que,
a falta de denúncies més concretes
que els avals desfavorables rebuts
en els camps, moltes de les causes
d’aquests encartats fossin sobresegudes provisionalment. El sobreseïment provisional era la figura jurídica que determinava la suspensió
sine die d’una causa. Es donava per
finalitzat un procés judicial en la
fase sumarial abans de la plenària,
per falta d’indicis suficients. Aquesta suspensió, però, no era definitiva
ja que si en algun moment apareixien nous indicis, el procés era reobert
automàticament.
Ara bé, davant la probabilitat que
possibles opositors sociopolítics fossin deixats en llibertat sense haver
patit cap mena de càstig, els encartats —fossin presoners amb classificacions desfavorables dels camps
o civils que havien estat detinguts

sense haver passat abans per cap recinte concentracionari— van ser enviats a camps de concentració, per
a la seva posterior destinació a batallons de treballadors per un temps
mínim que oscil·lava entre 4 i 6 mesos.
D’aquesta manera s’adequava el funcionament dels camps a un
nou context de postguerra —definit
pel final de les operacions bèl·liques
pròpiament dites i el conseqüent
descens d’ingressos massius de capturats— i, a més, s’anunciava la nova
funcionalitat dels recintes concentracionaris. En efecte, els camps catalans que van continuar funcionant
passat l’estiu de 1939, a més de servir per internar i classificar presoners (o refugiats), van ser utilitzats,
bàsicament, per enviar presoners i
encartats amb causes sobresegudes
provisionalment a BBTT (i, a partir
de la primavera de 1940, BDST).
Els batallons de treballadors eren
les unitats militaritzades que, sota
comandament i vigilància castrense, servien per utilitzar els capturats com a mà d’obra semiesclava en
qualsevol feina relacionada amb la
guerra —desactivació i recuperació
d’armament republicà—, la reconstrucció d’infraestructures —ponts,
carreteres, xarxa ferroviària, ports
i aeròdroms—, feines d’intendència
—descarregar trens, per exemple— i
el condicionament, o reconstrucció, d’instal·lacions militars, civils i
eclesiàstiques.
Així mateix, cal ser molt clars, els
batallons de treballadors (i els seus
successors, els batallons disciplinaris
de soldats treballadors) no formaven part del sistema de redempció
de penes pel treball —que incloïa
les colònies penitenciàries. Hem de
ser precisos i acabar amb la confusió. Ni eren reclusos, ni redimien
condemna: els presoners–treballadors no estaven condemnats a cap
tipus de pena, sinó que estaven a
l’espera d’una classificació final que
determinés si havien de passar a disposició de l’auditoria de guerra o,
com ja s’ha explicat en el cas dels
encartats, esperar el sobreseïment
definitiu de la causa. Així doncs, no
podien redimir condemna perquè

BBTT a Catalunya el juliol del 1939
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aquesta, simplement, no existia.
Malgrat tot, això no significa que no
fossin explotats en condicions de semiesclavitud.
Alguna xifra ens pots il·lustrar perfectament les dimensions d’aquesta
repressió al·legal. L’1 de juliol de
l’Año de la Victoria hi havia 93.096
homes enquadrats en algun dels 137
batallons operatius aquell dia al conjunt de l’Estat; d’aquests, 13.594
presoners estaven en algun dels vint
batallons de treballadors desplegats
pel Principat.
L’afany per rendibilitzar el treball
forçós dels presoners, i al mateix
temps buidar els camps va fer que,
el febrer del 1940, el nombre de batallons augmentés fins a 24.
Un darrer incís general: el sistema
concentracionari franquista va ser
exclusivament masculí; pels camps
només van passar-hi homes, i no tenim constància —ni en els arxius, militars o civils, ni mitjançant els testimonis, orals o escrits— que hi fos
tancada cap dona. En aquest sentit,
el franquisme tenia una visió profundament masclista sobre l’actuació
sociopolítica. El món de la política
era cosa d’homes; si alguna dona
desenvolupava —o ho havia fet en
el passat— una activitat sociopolíti-

ca opositora la seva classificació era
improcedent. Havia de ser tancada,
automàticament, a la presó en tant
que oposició política i, sobretot, en
tant que persona que qüestionava la
separació, natural, de gènere.
Feta l’explicació global sobre els
aspectes concentracionaris bàsics,
en el cas dels recintes del Principat
cal tenir ben clar, en primer lloc, la
diversitat de trajectòries de cada un
d’ells. En alguns casos, primer van
ser parcs de presoners que van evolucionar, prèvia instal·lació d’unes
infraestructures i serveis més perdurables, per esdevenir camps de concentració. Aquest va ser el cas dels
camps de Lleida, de Tarragona, de
Cervera i de Manresa. Malgrat tot,
això no significa ni que tots els recintes concentracionaris eventuals
—des d’on s’enviaven presoners a
la rereguarda franquista— acabessin
sent camps de concentració —centres permanents de classificació on
es gestionaven els avals i es distribuïen els homes en batallons de treballadors—, ni que tots els camps haguessin estat, prèviament, centres
eventuals d’evacuació de captius.
L’obertura de nous recintes responia a la lògica militar d’un exèrcit
colpista que s’anava desplegant en
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Observant el mapa detalladament, més enllà de les localitzacions exactes, hi ha tres aspectes que
destaquen per sobre de tot.

el territori. Per tant, necessitava
adaptar-se, mínimament, a les infraestructures disponibles en el terreny (xarxa ferroviària, ponts que no
havien estat totalment dinamitats,
carreteres malmeses per bombardejos, disponibilitat d’edificis on retenir-hi milers d’homes, etc.), però
sempre partint de la realitat d’un
model, el concentracionari, ja consolidat en mesos anteriors a mesura
que la guerra avançava.
Entenent les diferències existents
entre les diferents realitats concentracionàries —eventuals i estables, d’evacuació i de classificació,
respectivament— i la varietat d’establiments penitenciaris (presons
convencionals i presons habilita-
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des), sabem que, entre 1938 i 1942,
a Catalunya van funcionar els setze
camps de concentració indicats en
les catorze localitats del mapa.
El primer és l’emplaçament geogràfic dels camps en el territori
català, que respon a una lògica geogràfica molt evident. Els camps de
Figueres, Puigcerdà, la Seu d’Urgell, Bossòst i Tremp estaven en localitats per on passen les principals
rutes que connectaven amb els països veïns i servien, bàsicament, per
controlar els exiliats que tornaven
a Catalunya. Figueres és la capital
de l’Alt Empordà i el principal enllaç amb França per la costa. Puigcerdà, a més de ser la capital de la
Cerdanya, limita amb La Guigueta

d’Ix ([Bourg-Madame] (ja a l’altra
banda de la ratlla]), La Seu d’Urgell
(Alt Urgell) és la porta d’entrada a
les valls d’Andorra. Des de Bossòst hi
ha la sortida natural cap a Banheras
de Luchon (Bagnères-de-Luchon) i, a
més, hem de recordar que fins a la
inauguració del túnel de Vielha (el
1948), la Val d’Aran quedava aïllada
pel sud. Tremp, la capital del Pallars
Jussà, és el punt de pas evident entre Lleida i els Pirineus lleidatans.
Allunyant-nos del territori més septentrional, els camps de Manresa
(Bages) i Granollers (Vallès Oriental)
servien d’enllaç entre la Catalunya
interior i el sud del país. Els camps
d’Horta (Barcelona), Igualada (Anoia), Cervera (La Segarra), Mollerussa (Pla d’Urgell) i Lleida (Segrià)
estaven en localitats per on passava la carretera que unia Barcelona
i Madrid, l’actual autovia A-2. Finalment, Tarragona i Reus (Baix Camp),
són les principals ciutats del camp
de Tarragona i eren el punt de pas
inevitable per dirigir-se cap a Aragó
(per la costa) i València.
El segon aspecte a destacar és que
a Lleida podem considerar camps diferents els de la Seu Vella, Seminari
Vell i Seminari Nou; en canvi, per als
casos de Cervera, Reus i Figueres,
malgrat distingir diferents emplaçaments —dos a la primera ciutat, cinc
per a la capital del Baix Camp i dos
per a la darrera localitat—, parlem
d’un sol camp per ciutat. Basant-nos
en la documentació consultada,
aquesta distinció és òbvia: mentre
que per al cas lleidatà els tres recintes, situats en diferents edificis,
sembla que van coexistir alguns mesos, en els altres casos no va ser així;
en aquests, cada canvi d’emplaçament va anar acompanyat del tancament de l’anterior recinte. La correspondència creuada entre la Comandància Militar de Reus i l’ajuntament dissipa qualsevol dubte: «a fin
de poder instalar provisionalmente
el Campo de Concentración de prisioneros que ha de ser evacuado del
Instituto “Pedro Mata” de esta Ciudad, esta Alcaldía se complace en
ofrecer a V. E. el edificio terreno de
la Escuela de Trabajo, formado por

un pabellón grande y los tres anexos
al mismo».
El darrer aspecte remarcable és la
cronologia. No podem oblidar que els
camps eren fruit d’una dinàmica bèl·lica i de la repressió de postguerra
aplicada als quintos desafectos i refugiats que travessaven la frontera.
Per tant, l’obertura de nous recintes
estava condicionada per l’avenç de
les tropes franquistes, l’estabilitat
del front de guerra i les necessitats
(i possibilitats) del moment. Només
així s’entén que el 1938 comencessin
a funcionar els camps de la capital
del Segrià. A Lleida van funcionar
tres camps perquè, des de l’abril de
1938 fins a l’inici de l’ofensiva final
sobre Catalunya (23 de desembre
d’aquell mateix any), va ser l’única
capital provincial catalana en mans
franquistes.
Nogensmenys, el pas de la tardor a
l’hivern de 1939 marca el punt i final

de la majoria dels camps catalans. A
partir de la primavera de 1940 (després del tancament del camp de la
Ciutat Comtal), amb l’alliberament
dels últims presoners (ordre del ministeri de l’Exèrcit del 15 de maig de
1940), la mobilització de quintes del
1936 al 1941 i l’arribada de refugiats
durant la Segona Guerra Mundial, observem el naixement d’una nova generació de camps d’unes dimensions
clarament més modestes però que,
malgrat tot, serien incomprensibles
sense l’experiència concentracionària anterior.
Així doncs, a mode de breu conclusió, podem veure que el sistema
concentracionari franquista —més
enllà de la cronologia exacta de
cada recinte i, fins i tot, la localització concreta de cada camp— va
anar evolucionant i mutant les seves
funcions —primer classificar i distribuir presoners de guerra i, després,

retenció de quintos desafectes i refugiats procedents dels països veïns
(França i Andorra). Això va comportar la disminució de recintes, l’evident reducció de les dimensions dels
que encara funcionaven i el canvi
de procedència dels retinguts. Però
aquesta realitat concentracionària
dels anys 1940, 1941 i 1942 seria incomprensible sense l’experiència de
1938 i 1939. Tot i que nascuts en un
context bèl·lic, no ens ha de sorprendre la seva durada passat 1940: havien demostrat ser uns instruments
de càstig extrajudicial molt eficients
i el Nuevo Estado els va adaptar a
la nova conjuntura, sense renunciar
mai a la seva naturalesa repressora.
Aquesta divisió entre els bons i els
mals espanyols, els nacionales i els
rojos, en definitiva, entre Espanya i
l’anti-Espanya va ser sempre la font
de legitimitat, fonamental i última,
de la dictadura.
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DESTERRADES

LA DESTRUCCIÓ DE LES PRESES POLÍTIQUES ALS AFORES DE LA PRESÓ

Ricard Vinyes Ribas

Catedràtic d’Història Contemporània
Universitat de Barcelona

T

res són les diferències entre els
presidis masculins i els femenins.
Un paisatge amb criatures –que augmentava la capacitat de domini de
l’administració sobre les preses a
través de l’amenaça sobre les condicions de vida dels infants–; una limitadíssima i quasi inexistent oferta
laboral regulada –que obligà a practicar intensament, i sense descans,
manufactures clandestines que havien de ser clandestinament distribuïdes i comercialitzades, la qual cosa
augmentava els riscs de càstig– i una
molt escassa solidaritat exterior –limitada a familiars o a antigues companyes de presó excarcerades que,
ara, s’ocupaven de les seves antigues companyes.
Van sobreviure a aquesta situació
gràcies a «la comunitat» -un espai
de civilització creat per elles mateixes i des del qual van mantenir
una vida organitzada segons els seus
propis costums ètics i des del qual
van governar la ciutat clandestina
que elles mateixes havien edificat a
cada presidi per consignar i afirmar
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el seu irredemptisme. En sortir al
carrer, deixant enrere el presidi, «la
comunitat» desapareixia i l’Estat les
esperava als afores de la presó. És
aquest el trànsit que moltes preses
han evocat amb angoixa.
En realitat, l’Administració les havia enviat al carrer debilitades, i a
moltes d’elles amb una càrrega ben
pesant: el desterrament. Una realitat important en el conjunt de la
xarxa de control establerta per destruir i castigar a qui deixava el presidi, però no el seu univers.
L’efecte del desterrament va ser
enorme: deixà fora de lloc i desconcertà les preses, en dificultà la
incorporació a la vida diària i, per
descomptat, la seva possible reincorporació a l’acció política antifranquista.
L’estratègia penitenciària de desterraments generà un moviment
migratori de volum extraordinari
a Espanya durant els anys quaranta i primera meitat dels cinquanta.
Moviment migratori que cal afegir
–però no confondre– a les causes tra-

dicionals de necessitat econòmica o
refugi polític lluny de la localitat de
residència habitual o naixement. Un
flux migratori que si bé es va produir
sobretot en els anys quaranta va repercutir en les dècades següents.
En realitat, la penalització amb
desterrament era coherent amb el
discurs repressiu de la dictadura,
molt propi de la seva naturalesa
redemptorista i destructiva (més que
no pas vigilant i punitiva). Les raons
per acompanyar l’excarceració amb
desterrament a 60 o 250 quilòmetres, com a mínim, de la residència
habitual de la presa o pres en llibertat condicional corresponia a dos
principis bàsics: el de reincidència
i el d’ofensa social que va establir
l’Estat amb el Decreto de Libertad
Vigilada, de 23 de març de 1940. Un
text meravellosament explícit:
«...se impide de ese modo la reincidencia del liberto a restablecer
conexiones con amistades que impedirían completar su rehabilitación; y especialmente se evita que
su presencia reavive el dolor de

quienes ofendió»1.
El desterrament es va aplicar a
aquelles preses «anteriors» que no
havien aconseguit que dos dels tres
informes prescriptius per a formalitzar la llibertat condicional (Guàrdia Civil, rector i alcalde) fossin favorables al seu retorn a la localitat
d’origen. Però també es va aplicar
a totes les preses «posteriors» condemnades per delictes contra la
seguretat interior de l’Estat; per
a elles el desterrament s’havia de
mantenir durant cinc anys, llevat
que hi hagués gràcia especial del
jutge, prèviament informat per les
delegacions provincials del Patronato de Nuestra Señora de la Merced,
constituïdes per les forces vives locals i autores de l’informe final. Les
delegacions del patronat van ser
organismes que constituïren l’instrument institucional amb el qual
la societat «afecta» d’aquells anys
controlà la vida de la «desafecció»
capturada, vigilant les seves llars o
allunyant-los legalment dels seus
ulls ofesos. Ni més, ni menys.
Hi va haver milers de desterraments. Només en un any, 1943, més
de tres-centes dones excarcerades
(probablement molts més homes)
procedents de 48 penals diferents i
més de vint províncies d’origen van
arribar a Barcelona i s’expandiren
pels seus barris, com es pot observar en els gràfics 1 i 2. En els anys
següents la xifra va augmentar de
tal manera que el 1949, la Subdirección General de Libertad Vigilada,
advertí, en circular oficial a tots els
presidis, que la ciutat de Barcelona
estava «prohibida para la residencia
de liberados condicionales desterrados»2. La Subdirecció no feia altra
cosa que complir la Ley de libertad
Vigilada que establia la prohibició de
residencia per desterrament:
«en los casos que la concentración en una misma localidad de
un excesivo número de liberados
sea inconveniente para el orden
público»3
Amb aquestes dades i, per a un sol
any, una sola ciutat i un sol gènere,
no és difícil avaluar el pes de la migració causada pels desterraments,

les consegüents alteracions, la presència social viva de la presó al car-

rer i els seus efectes humans en les
localitats de recepció.

Taula núm 1

Núm. de preses desterrades a Barcelona el 1943 i presó de procedència.
PROVÍNCIA D’ORIGEN
Múrcia
Madrid

PRESÓ DE
PROCEDÈNCIA
Albudeite
Alcalá de H.

NÚM. DE
DONES
2
1

DESTERRAMENT
Barcelona
Barcelona

Alcanyís

1

Barcelona

Alacant/Albacete/
Múrcia
Almeria
Biscaia
Lleó/Zamora

Alacant

11

Barcelona

Almería
Amorebieta
Astorga

1
2
1

Barcelona
Barcelona
Barcelona

Osca/Rioja/ Terol/Madrid

Barbastre

48

Barcelona

Biscaia
Múrcia
Castelló
Toledo/Conca
Astúries
Girona/Madrid/ Saragossa
Granada/Cadis
Guadalajara/Madrid
Lleida

Bilbao
Calasparra
Castelló
Conca
Gijón
Girona
Granada
Guadalajara
Lleida
Sta. Mª del Puig
Madrid
Màlaga

7
2
7
4
1
35
2
4
8
2
12
11

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Mallorca

22

Barcelona

Manresa
Múrcia
Ondárroa
Palència
Pastrana
S. Sebastià

1
3
1
1
1
4

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Santander

40

Barcelona

Saturrarán

25

Barcelona

Canàries

Sta. Cruz de
Tenerife

2

Barcelona

Madrid/Tarragona/Castelló

Tarragona

17

Barcelona

27

Barcelona

Valencia del Cid

1

Barcelona

Saragossa

11

Barcelona

318

Barcelona

Madrid/Toledo
Màlaga/Cadis
Madrid/Pontevedra/Zamora/
Cuenca/Burgos
Lleida
Múrcia/Alacant
Biscaia
Palència
Múrcia
Biscaia
Santander/Guadalajara/
Madrid/Toledo/Biscaia/
Astúries
Biscaia/Àlava/ Pontevedra/
Astúries

Valencia/Madrid/Conca/
València
Albacete/Ciudad Real/Balears
Saragossa/Biscaia/Osca/
Madrid

TOTAL
1
2
3

BOE, 9-IV-1940
Circular –III-1949; Subdirección General de Libertad Vigilada. APPMS.
Orden de 24-III-1944 (BOE,
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Gràfic núm. 1

Font: Libro de libertades de diferentes prisiones. 1943 (manuscrit) Inv. 436, caixa
12. ANC. Elaboració pròpia.

La font per establir el nombre de
desterraments i la seva topografia
són els Libros de Libertades on es
detallen l’origen de residència, la
presó de procedència, el nom de la
presa, la localitat de desterrament i
el domicili, dades amb les quals es
pot fer la localització de les preses
a cada ciutat i deduir-ne l’impacte
social.
El decret de Llibertat Vigilada de
març de 1940, establia la presentació setmanal de qualsevol excarcerada a les dependències policials o
de la Guàrdia Civil. A les grans ciutats com Barcelona a la sortida o als
voltants de les comissaries es formaven rotllanes d’excarcerats i excarcerades que comentaven la situació
de penúria, vigilància i pressió ambiental en què vivien les excarcerades tot generant en ocasions algun
tumult.
Una presa va descriure amb aquestes paraules la situació de 1944 a
Barcelona:
Recuerdo que un día faltó un muchacho a presentarse [en comisaría] y nos enteramos de que lo habían detenido porque había robado algo para comer. Un camarada
que él mismo nos dijo que era del
partido, estaba rabiando y decía:
’Esto es lo que quieren estos asesi-
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nos, echarnos de nuestros hogares, que no nos abran las puertas
en el trabajo y que robemos, somos ante todo políticos y tenemos
que defender nuestros derechos”.
Esto nos lo decía en un corrillo de
hombres y mujeres después de habernos presentado o esperando a
presentarnos para darnos moral,
para decirnos que no teníamos que
ser delincuentes porque a eso nos
querían arrastrar. El hombre se encendía con esa verdad pero su cara
estaba cadavérica. Yo me acuerdo
bien de aquel rostro; no recuerdo
ni cómo se llamaba ni qué habrá
sido de él, pero cada vez que podía reunir a algunos junto a él era
para decirles que antes de robar
y volver como ladrones a la cárcel era mejor morir en la calle de
hambre, que el pueblo se enterara que les echaban de la cárcel sin
ningún derecho, para que murieran en las calles o para que robaran y volvieran a las cárceles como
presos comunes”4.
A les ordenances de la llibertat
vigilada cal afegir el control esta4
5

blert per les delegacions locals del
Patronato Central de la Merced, i el
Patronato de Protección a la Mujer,
a més de les incursions de la Liga
contra la Pública Inmoralidad, organitzacions que teixien una espessa trama de la qual les preses van
intentar escapolir-se, i sovint amb
èxit, sobretot després de 1952, data
en què aquestes institucions van tenir un important declivi, i a l’entorn
de 1956 van transformar les seves
funcions –aquest és el cas del Patronato de la Merced–, o bé van quedar
inactives, i amb el temps van acabar
per desaparèixer. Però els anys anteriors la seva acció va ser del tot
inquietant i opressiva5.
La indústria penitenciària va assolir extramurs el que no havia assolit
a les cel·les: desactivar la potencialitat política de les preses. La pressió exterior del sistema penitenciari,
acompanyada de la sistemàtica persecució de la resistència antifranquista, forçà la tendència de les organitzacions clandestines a establir
un cordó sanitari que separés els
excarcerats de qualsevol contacte o
activitat política organitzada, sobretot pel que feia als nuclis directius,
amb la finalitat de protegir la pròpia organització clandestina de l’assetjament policial a través dels qui
eren controlats pels diferents mecanismes de vigilància del sistema penitenciari, en contacte permanent
amb les estructures policials.
És cert que alguns dirigents de la
generació republicana, en ser excarcerats, i després de mantenir
un període d’exili o de desactivació
militant, van ser cridats a incorporar-se de bell nou als nuclis de direcció política, sovint ocults al subsòl de la més estricta clandestinitat.
Però no va passar el mateix amb les
dones excarcerades que havien patit
llargs anys de presó, que pertanyien
a la mateixa generació i que havien
desenvolupat responsabilitats semblants a les dels seus companys.

CUEVAS,Tomasa: Cárcel de Mujeres-2, Barcelona, Sirocco-books, 1985, p. 214
Veure VINYES,Ricard: Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles
de Franco. Temas de Hoy, Madrid, 2002,;2ª ed. 2011. En particular el capitol VII.

Després de ser excarcerades, no
hi ha notícia que s’incorporessin
als òrgans de decisió política. Moltes d’aquelles dones han explicat
que estaven ofegades per les feines
familiars de simple supervivència,
però es tractava tan sols d’això. El
trajecte biogràfic d’aquelles dones
és similar.
Després d’una primera i sovint
breu detenció d’empresonament entre 1939-1941, algunes es van incorporar espontàniament al maquis o
a tasques d’enllaç i propaganda. La
majoria de les que van tornar a ser
detingudes com a resistents, quan
van obtenir la segona excarceració
ja no es van incorporar a cap mena
de missió política fins a mitjan de la
dècada dels anys seixanta o inici dels
setanta.6
I és significatiu que ho van fer
aquelles que van obtenir feina en
grans centres laborals on va començar a aparèixer el nou sindicalisme,
de Comissions Obreres sobretot, o
bé com a participants en l’incipient moviment veïnal. D’altres, van
començar a actuar en el món de la
solidaritat amb els empresonats, sobretot a Catalunya, quan es van crear les Comissions de Solidaritat.
Les poques dones que, malgrat tot,
van seguir actuant en la resistència
clandestina activa després de la seva
excarceració a la dècada dels anys
quaranta, argumentaven que els
seus companys estaven en condicions molt pitjors que elles i així van
assumir, com una realitat natural,
limitar la seva actuació resistent al
suport logístic per tal que els seus
companys poguessin desenvolupar
adequadament l’acció política. Tomasa Cuevas ho va explicar amb
claredat :
“Daba verdadera pena ver a los
hombres, sobre todo porque ellos
tenían menos facilidades que nosotras para el trabajo. Las mujeres
nos poníamos a servir y salíamos
adelante. Los hombres llegaban
a las fábricas, a los tajos de las
obras, y en cuanto presentaban su
papel de libertad vigilada no les
cogían en el trabajo. Cuántos se
desmayaban de hambre, iban mal

vestidos y estaban totalmente desesperados”. (…)
Todas las que estábamos sirviendo,
durante ese período (…) íbamos
quitando algo de la cocina, una latita de conservas, los últimos días
trozos de pan, tabaco del señor;
todo lo que podíamos arramblar
era para ellos”7.
Aquells companys devien d’estar
ben satisfets, al capdavall un estol
de dones vetllava per ells.
Algunes excarcerades van expressar una matisada incomoditat per
l’opció discriminatòria de les seves
organitzacions a favor dels seus companys quan volien reincorporar-se
a les tasques polítiques de l’acció
clandestina. Carme Cases ha explicat que s’havia sentit dolguda quan
el PSUC proposà al seu company el
retorn a l’acció política relegant-la
a ella a un paper de suport que garantís l’economia i la vida familiar,
si bé amb el temps considerà que tal
vegada la decisió havia resultat encertada:
«tant valia l’un com l’altre; però
tenint em compte que a casa es
necessitava un suport, potser era
més correcte que aquest suport el
donés jo»8.
Cases es reincorporà a l’activitat
política el 1967, justament a través
de les reivindicacions sindicals que
començaven a emergir en el seu lloc
de treball, un gran centre hospitalari de Barcelona. Succeí amb moltes
d’aquelles dones; reconstruir les biografies de la primera militància sindical ajudaria probablement a comprendre les formes de continuïtat –o
no– de la militància política femeni-

na de la generació republicana que
va patir presó per la seva activitat a
la primera resistència9. A més, caldria tenir en compte el nivell d’estudis i capacitació professional amb el
qual aquelles dones van sortir de la
presó. La majoria –no era el cas de
Cases– procedia de les classes baixes
i no disposava d’una formació tècnica laboral més enllà de les distintes
variants de la costura i la confecció.
La minoria escassa que va seguir
actuant des de gairebé els moments
immediats de la seva excarceració,
ho va fer en els termes que han relatat nombrosos testimonis a la monumental obra de Tomasa Cuevas:
“Tras ocho horas laborales, me
daba cada vez más al trabajo del
Partido. No un trabajo teórico,
pues nunca lo he hecho, sino práctico. En esos meses el mío consistía en ser enlace entre partido y
guerrilla. Mucho exponíamos en
aquellos tiempos; trabajábamos
quizá un poco a la ligera y nos exponíamos mucho”10.
En síntesi, en sortir de la presó,
les dones d’aquella generació es van
abocar a la solidaritat amb les presons i a construir la seva vida afectiva en la mesura que fos possible;
havien entrat a la presó essent noies
de 19 a 22 anys, moltes en van sortir
quan ja havien passat llargament els
30, sotmeses als controls de l’Estat
i mancades del referent comunitari
que els havia permès viure a la presó segons els propis principis ètics,
aquells pels quals havien estat capturades, represaliades i empresonades. Les seves capacitats reals havien estat devaluades per les seves

6

Per a més detall sobre la temática general: VINYES, Ricard: «Sobre la destrucción y memoria de las presas en las afueras de la prisión» dins Historia del Presente. Nº 4, 2004 p.p. 13-30.
7 CUEVAS, Tomasa: Ibid, p. 214
8 BORDERÍAS Cristina, TÉBAR HURTADO, Javier (Coordinadors): Dones, treball i
sindicalisme a Catalunya(1939-1978). Perfils biogràfics del projecte “Fonts orals
i militància sindical” . Fundació Cipriano García-Arxiu Històric CONC. Barcelona,
març 1999, p. 18
9 En aquest sentit el projecte de la Fundació Cipriano García-Arxiu Històric de la
CONC sobre biografies de sindicalistes femenines en el franquisme és d’un gran
interès, com ho proven els treballs publicats per la Fundació fins ara. (vegeu
nota 7).
10 CUEVAS, Tomasa op. cit p. 225
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pròpies organitzacions; es trobaven
amb una realitat econòmica precària i una societat que les asfixiava:
“Nuestra vida no era una vida de
juventud, sino de trabajo, miseria y
compañía”11.
***
A començament de la dècada dels
seixanta, una nova generació de dones joves va començar a ingressar a
les presons per causalitat política. El
nombre de preses penades era reduït –per bé que desconeixem el nombre de detingudes governatives–, el
temps de les seves condemnes era
molt menor al que havien sofert les
seves antigues companyes de causa
–de les quals no sabien pràcticament
res–; ara disposaven d’assistència
lletrada eficient i eren ateses regularment per les seves famílies. A
més, la pressió de l’Estat sobre les
excarcerades havia baixat perquè
l’entorn social era ja distint, i per
bé que estiguessin privades d’alguns
drets i sotmeses a vigilància i control, mai no van conèixer l’assetjament de la xarxa assistencial de l’Estat o l’Església.
Pel poc que coneixem d’elles sabem que en sortir de la presó es reincorporaven de bell nou a l’activitat
clandestina o als moviments socials
emergents, dels quals elles mateixes
procedien. Aquesta nova generació
sorgia no tan sols d’entorns obrers,
sinó també de les classes mitjanes i
reflectia l’activitat creixent del moviment antifranquista. A partir de
1967, encara que la xifra de preses
sembla exigua –insisteixo que cal saber el nombre de detingudes governatives que entraven i sortien dels
espais de detenció–, convé observar
que el nombre de dones penades es
va doblar, i seguí creixent fins 1977;
el descens es degué tan sols als indults, però igual que els homes, la
xifra repuntava l’any següent segons
mostra el Gràfic 3.

Taula núm.2
Nombre de presos i preses per causalitat política. Penats: 1955-1977
ANYS

HOMES

DONES

1955

-

-

2.172

1956

1.605

56

1.661

1957

1.532

49

1.581

1958

1.875

50

1.925

1959

1.281

27

1.308

1960

1.538

28

1.566

1961

1.269

17

1.286

1962

1.223

13

1.236

* 1963

745

12

757

1964

324

6

330

* 1965

362

6

368

1966

343

8

351

1967

350

5

355

1968

421

12

433

1969

585

17

602

1970

586

18

604

* 1971

394

10

404

1972

474

21

495

1973

544

25

569

1974

1.222

63

1.285

* 1975

858

47

905

1976

588

21

609

*** 1977
361
14
[*Indult]
[*** Dos indults i una amnistia]
Elaboració pròpia.
Font: Dirección General de Prisiones. Memoria (años 1956-1978)

Va ser una generació que s’obrí pas
i s’incorporà a poc a poc als centres
de decisió política, no tant dels partits clandestins com, sobretot, en
l’organització sindical i la resta de
nous moviments socials.
Tanmateix, aquesta nova generació es va alimentar o es va alçar
damunt l’experiència d’aquelles
joves republicanes que les havien
precedit? No ho penso, no veig que
hi hagués hagut cap mena de transmissió cultural o política entre una
i altra generació. La ruptura havia

11 Ibid p. 217
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375

estat enorme, havien quedat més o
menys neutralitzades per les raons
que abans he exposat, i no hi ha proves que hi hagués hagut cap mena de
transmissió cultural amb anterioritat
a 1977. Aquelles dones joves desconeixien que, trenta anys abans, unes
dones tan joves com elles havien estat empresonades per les mateixes
raons que elles ho estaven. La ruptura havia estat tremenda, Al capdavall les dictadures serveixen per a
alguna cosa; en especial la més duradora d’Europa.

LA CAUSA GENERAL, LA GENERALITZACIÓ DE LA REPRESSIÓ

Antoni Gavaldà

Universitat Rovira i Virgili
Grup Ideologies i societat a la Catalunya
contemporània- ISOCAC –URV

L

a Causa General (CG) va ser un
bloc documental, generat pel règim franquista, a inicis de la postguerra, en l’intent de voler saber i
fixar el que havia succeït, sobretot
a partir del 1936, a la zona republicana. La pretensió inicial era informativa, tot i que quan convingué es
convertí en un complement judicial
de primera magnitud. La Causa General començà a instruir-se l’any
1937 per les auditories de guerra
dels exèrcits franquistes, a mesura
que anaven ocupant alguns territoris del Front del Nord. L’octubre del
1940 s’institucionalitzà afegint-hi un
vessant propagandístic antirepublicà. Les seves finalitats van quedar
definides dient que va ser1:
“creada por Decreto de 26 de abril
de 1940, ratificado por el de 19
de junio de 1943, atribuye al Ministerio Fiscal, subordinado al Ministerio de Justicia, la honrosa y
delicada misión de fijar, mediante
un proceso informativo fiel y veraz

–para conocimiento de los poderes
públicos y en interés de la Historia-, el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la
actividad criminal de las fuerzas
subversivas que en 1936 atentaron
abiertamente contra la existencia
y los valores esenciales de la Patria, salvada en último extremo,
y providencialmente, por el Movimiento Liberador”.
La normativa assenyalà la seva
intencionalitat dient que “reviste
carácter exclusivamente informativo”, i que se circumscrivia a la “parte del territorio español que estuvo
sometido a la dominación roja.” La
pretensió d’entendre el que va succeir volia donar llum als mandarins
del règim de tot el que havia passat,
i posava l’accent que els resultats
1

quedessin reflectits per a la història.
La primera premissa era del tot partidista pel fet de voler mostrar els
resultats només als poders públics,
circumstància que pressuposava, en
sentit ampli, la perversió que podia
generar, sobretot a les persones que
hi sortissin reflectides, en el present
i en un futur. A partir d’un material sensible, parcial, posat només en
mans d’un poder, el de la victòria,
podia servir per a moltes altres causes. La segona finalitat, la de voler
saber el que va succeir, assenyalant
que quedés reflectit per a la història, demostrava la voluntat intencional d’escriure la història dels vencedors, pretenent perpetuar-la en un
futur.
Per justificar el procés de delació
de la Causa General, aquesta abonà

La dominacion roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público. Causa General (1943). Madrid: Ministerio de Justicia. Segunda
edición revisada.
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que es falsegessin les diverses accions investigadores, no donant veu
a tothom, buscant una sola veritat.
Això implicà que es tergiversés el
relat i que la Causa General, durant
els quasi quaranta anys de dictadura, es convertís en un dogma que va
impregnar la justificació de la seva
política. Així doncs, cap dels aspectes que hi va incloure no van poder
ser contestats, matisats o posats en
qüestió pel fet que els seus informants van ser només un segment de
la població. Amb els resultats tancats hermèticament no va ser fins
al període democràtic que van poder ser visualitzats i analitzats. Sota
aquest paraigua de certesa i de veritat no contrastada els seus resultats
van esdevenir un cànon que quedà
enquistat en una part de l’imaginari
col·lectiu que li donava suport.
La Causa General, amb aquestes
premisses, serví de coartada al nou
règim per presentar-se a si mateix
com a salvador de l’essència de l’ordre. Així, es va poder escriure a la
“Nota explicativa” del llibre que
sortí publicat, la justificació de la
investigació, en una sèrie de qüestions:
- assenyalava que la guerra del 1936
va posar al descobert “toda la
capacidad criminal” del règim de
la República;
- qüestionava els resultats de les
eleccions de febrer de 1936 “falseadas en su segunda vuelta por el
propio gobierno de Azaña”;
- atribuïa al Front Popular els mals
d’Espanya i la necessitat del Alzamiento “con su campaña de disolución nacional y con los desmanes
que cometía o toleraba, la convivencia pacífica entre los españoles”;
- apuntava que el Alzamiento el
considerava “inevitable” per la
“razón suprema de un pueblo en
riesgo de aniquilamiento”, i per
avançar-se “a la dictadura comunista” que amenaçava de manera
imminent;
- qualificava l’Alzamiento com un
“legítimo movimiento de defensa”, comandat – “acaudillado”- pel
general Franco;
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- culpava al govern republicà de les
malvestats de la guerra, indicant
que “el Gobierno rojo llevó su
crueldad a extremos difícilmente imaginables, valiéndose de sus
propios agentes oficiales”;
- fixava la malignitat del govern
republicà assenyalant l’actuació
exercida “dando rienda suelta a
los bajos instintos de las turbas,
armadas por el propio Gobierno, y
de numerosos delincuentes comunes, dotados igualmente de armas
y de autoridad”;
- acusava les morts succeïdes a les
cunetes relligant-les a robatoris en
dir que “durante mucho tiempo se
suceden los asesinatos en masa,
acompañados frecuentemente de
ensañamiento, y casi siempre de
robo”; i
- inculpava allò que esdevindria
clàssic en format de culpa, centrat
en “el Partido Comunista, inspirado desde el extranjero, es el verdadero árbitro de la política del
Frente Popular.”
Aquest era el bagatge general de
sortida de la Causa General.

Portada del llibre propagandístic en què
s’exposaren resultats de la Causa General.

Una informació esbiaixada,
definida pels guanyadors
Per tot el que s’ha dit, la Causa
General va tenir diverses especificitats per dur-se a terme. Una, ja
indicada, tenia caràcter exclusiva-

ment informatiu, qüestió que va ultrapassar amb escreix, ja que es va
convertir, de facto, en l’espoleta intimidatòria i en alguns casos acusatòria d’homes i dones qualificats de
rebels pels qui precisament s’havien
rebel·lat. Una altra de les justificacions que s’hi pretenia era que quedés fixat en un procés clar les manifestacions i actuacions político-socials que havien tingut lloc, dins de
l’esfera republicana, en temps de
guerra; aquest interès per escriure
la història va comportar que quan es
tingueren els primers resultats considerats interessants, la publicació
no es féu esperar. Les paraules del
pròleg d’Eduardo Aunós, ministre de
Justícia, les aprofità per assenyalar
algunes de les fites aconseguides els
primers quatre anys de govern de
Franco. S’esplaiava en frases grandiloqüents, de mandarí, plenes de
fervor patriòtic i, alhora, de submissió. En línia amb el que s’estilava,
donava idees que en aquell moment
no es posaven en pràctica, desplegava l’engany i l’adulació, i mostrava
una eufòria no exempta d’un regust
de superioritat dels guanyadors respecte dels perdedors. El vocabulari,
ja totalment canviat de la lògica democràtica feia la resta. Un dels fragments del pròleg del llibre deia, per
exemple:
“El Gobierno, bajo la inspiración de
su generosísimo Jefe, y siguiendo
sus preclaras consignas, ha hecho
todo cuanto el más liberal criterio
pudiera aconsejar para atraer a los
descarriados no criminales, recuperándolos con amplio gesto comprensivo, para la Nueva España. Ellos han
de ser la barrera inexpugnable que
nos ponga a cubierto de cualquier
acusación de crueldad, que no existió jamás en el campo nacional, ni
incluso en medio del terrible fragor
de la contienda. El Caudillo cristianísimo que nos gobierna sabe que
únicamente el amor y la clemencia
pueden fortalecer a los Gobiernos.
La crueldad es cobardía, y nuestra
guerra liberadora se ganó por el valor y el heroísmo, virtudes que sólo
pueden convivir con la grandeza de
corazón.”

Així doncs, amb aquestes premisses s’inicià una recerca al detall de
molts actes de guerra, dirigit, tot,
pel Fiscal General de l’Estat, amb
seu a Madrid. Conseqüentment amb
el que es pretenia, a cada província
es nomenà un fiscal instructor, el
qual, per aconseguir la informació
es va valer de dues forces de xoc de
què disposava l’executiu de postguerra: el poder civil, dòcil, sovint
envalentit però sempre claudicant, i
el poder militar, orgullós de la victòria, en força casos prepotent i del
tot dirigit.
Els poders civils que entraren en
escena van ser els ajuntaments, i
més concretament l’alcalde i el secretari municipal per donar fe dels
escrits. A aquests s’hi sumà el jutge
municipal, el qual féu de corretja
transmissora de les demandes del
fiscal instructor, en base a demanar
declaracions de persones afectades
per la guerra. El segon poder en el
qual es recolzà el fiscal instructor
va ser el militar, representat per la
guàrdia civil dels diversos pobles
on n’hi havia o bé en depenien, els
quals van tenir per missió realitzar
una feina primària “de reconstrucció
històrica” de delació, en el sentit de
respondre un qüestionari, preestablert, per esbrinar tot el que havia
passat i, alhora, per ajudar el fiscal
instructor de la capital provincial en
allò que tingués a bé demanar, sobre informació confidencial referida
a persones.
Així, la Causa General tingué una
normativa, un procediment igual a
cada poble, i calcat a cada província, “en averiguación de los hechos
delictivos en ella cometidos durante
la dominación roja”. En les instruccions hi constaven quatre eixos de treball: les finalitats, el procediment,
el fitxer i l’informe de l’instructor.
Les finalitats s’establiren a partir
de cinc criteris dels quals convenia
saber un seguit d’aspectes:
1. “Todos los asesinatos y demás delitos graves cometidos bajo el dominio rojo.
2. Las personas responsables de los
mismos, hayan sido o no habidas.
Es de capital importancia reco-

Relació de persones trobades mortes al poble de Vila-rodona. S’hi pot observar la saca de persones abatudes, desconegudes.

ger en esta Causa las pruebas,
o al menos orientación sobre las
pruebas contra los criminales que
estén en paradero ignorado y reunir los cargos contra los reos que
delinquieron en distintos tiempos
y lugares.
3. Descubrir la organización del terror marxista, en la provincia respectiva y quiénes fueron sus inspiradores, directores, ejecutores
y cómplices, procedimientos empleados, etc.
4. Si hubo o no en la provincia actos
de participación en el Alzamiento Nacional, y, caso afirmativo,
en qué consistieron, cómo fueron
vencidos y principales actuantes a
favor y en contra del mismo.
5. Principales desmanes y atropellos
cometidos en lo relativo a persecución religiosa, justicia, patrimonio artístico, propiedad, banca,
industria, comercio y agricultura”.
El procediment per aconseguir la
informació va ser del tot jeràrquic, a
partir de la normativa que anava trametent el jutge provincial. Aquest,
i la corrua de funcionaris que tenia
a les seves ordres, serien els que
2

demanarien la informació, regulada
per llei.
El fons de la Causa General
La Causa General prengué la forma
de sumari judicial i no es tancà la investigació fins pràcticament el 1960.
L’anàlisi dels documents permet fixar tres grans blocs o sèries: “La
Causa General Informativa”; “Documentos del Gobierno e Instituciones
Republicanas”; i “Repatriaciones”.
1.- Causa General Informativa2.
Són els resultats que s’articulen
a partir del Decret de 1940. S’hi
recullen de cada província els fets
delictius a partir de les eleccions
de febrer del 1936. Es divideix en
11 peces i un informe del fiscal instructor. Totes les peces, menys la
primera, consten de declaracions de
testimonis, d’informes d’autoritats i
de proves documentals. Una síntesi
dels aspectes més interessants permet assenyalar, peça per peça, el
següent:
“Pieza primera o principal”: Per
dur a terme aquesta comesa hi havia

S’ha fet una anàlisi comarcal, a la comarca de l’Alt Camp [província de Tarragona], de la Causa General, contrastant les dades. Vegeu: Antoni GAVALDÀ TORRENTS: “Jo delato, tu inculpes, ell denuncia ...” (Repressió franquista a Valls i
comarca). Institut d’Estudis Vallencs. Valls, 1997.
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tres llistats (estadillos), signats per
l’alcalde i el secretari, i un darrer
informe signat pel comandant del
post de la guàrdia civil. En el primer
se’ls demanava la relació dels morts
violentament o els que havien desaparegut i si es creia que havien estat
assassinats. Aquest informe permetia saber fins a nou aspectes complementaris que es consignaven a la
relació de cada persona: edat, professió, filiació política i càrrecs públics que havia desenvolupat, data
de la mort o desaparició, lloc on es
trobà el cadàver i classe de ferides
que presentava, relació de persones
sospitoses del crim, i on es podien
localitzar. Un segon llistat (estadillo)
era sobre les persones trobades mortes al terme municipal, no residents
a la població i que van morir violentament, amb aspectes complementaris semblants a l’informe anterior.
El tercer llistat (estadillo) era un aiguabarreig ja que s’hi demanava si
al municipi s’havien produït tortures
a persones, els edificis que s’havien
malmès o incendiat, la destrucció
de l’església, els possibles saquejos,
l’impost revolucionari en format monetari de temps de guerra, etc. En
els tres informes s’inclogueren força declaracions de testimonis i denúncies dels perjudicats. Altrament
l’informe que va omplir la guàrdia
civil demanava relacionar les persones que havien destacat en l’àmbit
social i polític, ampliant-lo en força
casos a períodes d’abans de la guerra, la forma com s’incorporaren els
voluntaris al front, l’organització
municipal en temps de guerra -els
noms de les persones del Comitè
de milícies antifeixistes local i dels
ajuntaments-, els dirigents dels sindicats i de partits polítics, els de
col·lectivitats, els activistes en general, com s’administrà la justícia, i
com es produí l’entrada dels guanyadors, per posar uns exemples.
Pieza 2. “Alzamiento nacional:
antecedentes, ejército rojo y liberación”. S’hi troba informació multisectorial, des d’informes fets pels
ajuntaments, la Falange, els governs
militars, a notícies i actuacions dels
governadors civils, passant per infor-
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mes de les brigades internacionals.
S’informa sobre l’actuació de l’exèrcit republicà i del de “liberación”,
amb judicis sumaríssims davant dels
tribunals militars republicans, i la
participació dels civils els dies 18 i
19 de juliol de 1936.
Pieza 3. “Cárceles y sacas”. Hi ha
informes dels directors de les presons provincials sobre els presos durant l’etapa republicana de guerra.
Dels presos hi ha filiacions, dades
d’entrada i sortida, tracte rebut a la
presó fins a saques que es van fer per
ser assassinats.
Pieza 4. “Checas”. Són informes
fets per la benemèrita on consten,
fragmentàriament, on estaven situades, grups que les controlaven;
organització i funcionament de les
Patrulles Ciutadanes de Control i
l’actuació de membres del Servei
d’Intel·ligència Militar (SIM) i milicians que hi van intervenir.
Pieza 5. “Justicia roja”. És una
peça confeccionada a partir de la
documentació dels tribunals populars: del de l’Especial de la Rebel·lió,
del de Guàrdia i d’Urgència, amb les
resolucions que aquests emeteren.
Hi ha incorporades relacions de magistrats i jutges, fiscals i secretaris,
i llistes de jurats que van intervenir
en els jurats populars.
Pieza 6. “Prensa roja”. Examina les
col·leccions de premsa local i provincial i l’orientació política, la filiació
de persones que hi escrivien, les actuacions dels consells de redacció…
També fixa l’atenció en els fulletons
propagandístics.
Pieza 7. “Actuación de las autoridades gubernativas”. Es refereix
tant a l’àmbit local com al provincial, amb antecedents de governadors
civils i qüestions de delegacions i organismes de l’Administració Central
com Prefectura d’Obres Públiques,
delegació d’Hisenda, comissaries de
policia, …
3
4

Pieza 8. “Delitos contra la propiedad”. S’hi troben informes sobre
confiscació de béns, socialitzacions
i col·lectivitzacions d’empreses i de
terres. S’hi poden resseguir els informes de les cambres de comerç,
les cambres agràries i la cambra de
la propietat respecte a les denúncies
presentades.
Pieza 9. “Banca”. S’hi troben els
informes de caixes i bancs sobre els
moviments de dipòsits, i respecte
a les depuracions de treballadors.
També hi ha documentació de la potestat de treure diners per pagar milicians, l’obertura de caixes de seguretat de particulars, les retencions i
bloquejos de comptes, etc.
Pieza 10. “Persecución religiosa”.
Conté la relació de morts de capellans, vicaris, seminaristes i religiosos en general. També la destrucció
i profanació d’esglésies, ermites i
altres propietats de l’estament catòlic.
Pieza 11. “Tesoro artístico y cultura roja”. Referit a la deterioració
o pèrdua de patrimoni d’arxius i biblioteques. Vicissituds dels objectes
artístics i de valor, i funcionament
dels centres docents i culturals.
Informe-resumen del Fiscal Instructor: És el document lliurat a la
Inspecció de la Causa General, amb
els resultats obtinguts de les diferents peces.
2.- Documentos del Gobierno e Instituciones Republicanas3.
Hi ha diverses subseccions:
- Documentos del Tribunal Popular
de Responsabilidades Civiles. Comprèn les quanties que es fixaren a
les persones que donaren suport a
l’aixecament militar4, i el bloc de
les confiscacions que sufragaren
aquells que recolzaren el cop d’estat.
- Tribunal especial de Espionaje y
Alta Traición. Abasta el període

Pablo GIL VICO: “Ideología y represión: la Causa General. Evolución histórica de
un mecanismo jurídico-político del régimen franquista”, dins Revista de Estudios Políticos. Núm. 101. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 1998.
Jesús GAITE: “Fondos de Guerra Civil y Posguerra en la Sección Fondos Contemporáneos del Archivo Histórico Nacional”, dins Espacio, Tiempo y Forma, Serie
V. Hª Contemporánea, t. 7, 1994.

-
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-

de guerra per castigar aquests delictes. Són rellevants els procediments contra el POUM.
Documentos de los Tribunales Militares Permanentes del Ejército
del Centro. S’hi localitzen sumaris
i causes d’aquests tribunals.
Audiencias y Tribunales Populares. S’hi troben els sumaris i causes dels tribunals populars, jutjats
d’urgència i jutjats de guàrdia.
També s’hi conserva documentació
de les audiències territorials de la
zona republicana.
Subsèrie del ministeri de Justicia:
S’hi troben informes sobre tribunals i el seu funcionament; expedients personals de magistrats,
jutges i fiscals; etc.
Documentos del Tribunal Supremo.
Hi ha incorporats la tramitació
d’indults, expedients personals i
alguns sumaris especiales

3.-Repatriaciones.
És un fons de resposta a sol·licituds d’exiliats que demanaven retornar –uns 50.000-, emesos per

la Direcció General de Seguretat.
Abasta des de 1945 fins el 1969.
L’existència d’aquestes còpies és
pel lligam de la cooperació policial i per la presència d’un fiscal de
la Causa General en una comissió
interministerial per donar recolzament a la Secció de Repatriacions i
per dictaminar sobre les demandes
de repatriació.
A tall de conclusió
En conjunt, i com a aspectes que
destaquen de l’anàlisi de la Causa
General, cal significar que aquesta
presentà un seguit de perfils que cal
destacar:
- L’origen de la Causa va ser militar.
És significatiu que ja en període
de guerra es concebés un procediment volent saber el nombre
de víctimes, sospitosos i fets d’un
conflicte quan encara no s’havia
acabat.
- Evidencia que els militars no només ocuparen territoris, jutjaren
vençuts i a bastants els passaren

per les armes, sinó que també fitxaren totes les persones investigades en l’àmbit polític, doctrinal i
moral.
- La redacció de la Causa General
comportà una unió entre l’estament militar redactor i la societat civil facilitadora d’informació,
assimilant ambdues “veritats no
discutides” respecte de la guerra,
dels republicans i del “nou Estat”.
- El sumari de la Causa General va
ser molt més que el fet de voler
saber què succeí: va esdevenir una
crossa per a les necessitats dels
organismes repressius; va fer una
feina denigratòria, interna, al país
i a fora, en la propaganda contra
la República; i va representar un
tempestuós escull per a la possible
repatriació d’exiliats.
- La Causa General, amb la pràctica delatòria generalitzada, va servir de corretja de transmissió de
la moral i ideologia que posseïa
el règim, jutjant idees i actituds,
implicant la degradació pública de
moltes persones.
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LA GUERRA SECRETA DELS PIRINEUS, 1936-1950

Josep Calvet Bellera
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i Documentació de la Universitat de Lleida

E

ls Pirineus van tenir un destacat
protagonisme com a conseqüència dels dos conflictes bèl·lics esdevinguts durant la dècada dels anys
30 i 40 del segle XX: la Guerra Civil
espanyola i la Segona Guerra Mundial. La serralada, aparentment infranquejable, que separa Catalunya
del Principat d’Andorra i de l’Estat
francès, fou l’escenari de la fugida
d’aquells que escapaven d’aquestes
dues guerres que afectaren a banda
i banda dels Pirineus. Milers d’espanyols els creuaren, durant la Guerra Civil i la immediata postguerra
mentre que altres milers d’europeus
abandonaven els països en guerra per
cercar refugi a l’Espanya franquista.
Aquest continuat transit transfronterer va provocar la impermeabilització de la zona per part dels estats
espanyol i francès. Especialment significatiu va ser el control i la vigilància policial que el govern franquista
va exercir sobre les comarques pro-
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peres a la frontera. Mentre, durant
aquests anys, els serveis d’informació republicans, franquistes, aliats
i nazis van desenvolupar les seves
activitats al voltant d’aquests cinccents quilometres de terreny on es
lliurà una guerra secreta per controlar qui i què hi passava.
Durant dècades, els habitants de
la zona havien creuat d’un país a
l’altre com si les fronteres no existissin. En aquest sentit, els Pirineus
eren entesos com un espai de relació
interterritorial que unia una i altra
part. Però, en èpoques de guerra esdevenien un lloc de fugida, un espai
de salvació i de refugi. La línia que
separava de la mort. Passar a l’altre costat significava restar sa i estalvi. Al segle XX, durant la Primera
Guerra Mundial, molts nois francesos i persones d’altres països europeus cercaren refugi a Espanya. Anys
després, tot just iniciada la Guerra
Civil, les muntanyes del Pirineu van

veure com nois que volien evitar la
mobilització, altres que pretenien
incorporar-se a l’exèrcit franquista
al País Basc i a Navarra, famílies
d’ideologia dretana i religiosos van
fugir de manera clandestina en direcció al nord. Començava un llarg
període on els passos transfronterers
es convertiren en camins de llibertat
per a milers de persones.
El paper del Principat d’Andorra
Andorra va acollir molts d’aquests
fugitius. Hi van arribar membres
del clergat i simpatitzants de l’aixecament militar. La vigilància de
la frontera hispano-andorrana situada a la Farga de Moles estava en
mans d’elements anarquistes que
executaren un estricte control per
tal d’evitar l’entrada de persones
procedents d’Espanya. En conseqüència les evasions van haver-se
de materialitzar a través de la mun-

tanya per tal de superar els controls
establerts. En aquest context, milicians incontrolats assassinaren,
a pocs quilòmetres d’assolir terra
andorrana, diversos capellans dels
bisbats d’Urgell i Lleida.
L’ambient generat al voltant de la
frontera i el fet que escamots anarquistes entressin a territori andorrà
va provocar que, el mes de setembre
de 1936, una dotació de la gendarmeria francesa s’establís al Principat. Molts dels que s’hi havien refugiats van passar a França des d’on
accediren a la zona on havia triomfat l’aixecament. Aquesta decisió
fou encertada atès que els gendarmes van comminar els qui romanien
a Andorra a abandonar el país.
La segona gran onada de refugiats
va arribar gairebé un any després,
al maig de 1937. Els motius que
els portaven a fugir havien canviat
considerablement. La constant mobilització de lleves que duia a terme l’exèrcit republicà per fer front
a l’avanç de les tropes franquistes
va fer que molts dels cridats a files
decidissin desertar i Andorra, malgrat les dificultats que hi havia per
recalar-hi, fou una destinació força
apreciada. Després de l’ofensiva
franquista a l’Aragó va augmentar
el nombre d’evasions i hi va haver
diversos enfrontaments armats a la
frontera motivats per l’extrem zel
amb què actuaren les forces de vigilància. Un informe dels serveis
d’informació i espionatge franquista
(SIPM) xifrava en 1.200 els nois espanyols en edat militar residents al
Principat.
A l’abril de 1938, coincidint amb
l’ocupació per part de les forces
franquistes de les primeres localitats de les comarques lleidatanes,
s’intensificà l’arribada de republicans. Des de llavors i durant mesos,
el Principat d’Andorra es convertí en
el lloc de refugi per als qui fugien de
la repressió franquista, la virulència
i durada de la qual va contribuir al
fet que aquests refugiats continuessin residint a Andorra i que per a
molts d’ells el que havia de ser una
estada temporal s’acabés convertint
en un llarg exili.

Els serveis d’informació controlen
la frontera
Tant l’exèrcit sollevat com les tropes fidels a la República vigilaven el
que passava al voltant de la frontera. Agents dels seus serveis d’informació van establir-se a la zona.
Especialment actius van estar els
membres del Servicio de Información
de la Frontera Nordeste (SIFNE) al
qual es vincularen tant persones que
havien fugit d’Espanya (molts d’ells
professionals lliberals o empresaris)
com també veïns dels Pirineus que
simpatitzaven amb l’aixecament militar encapçalat pel general Franco.
Amb la dissolució d’aquest organisme el 1938, els seus agents van
passar a treballar per al Servicio de
Información y Policía Militar (SIPM).
Tant el SIFNE com el SIPM comptaven
amb molts col·laboradors a indrets
claus com ara la Val d’Aran, el Principat d’Andorra, la Cerdanya i l’Alt
Empordà.
Qui també va destacar agents a
la frontera fou el Servicio Exterior
de Falange. Els seus agents tenien
encomanades tasques molt similars
a les que desenvolupaven els qui
treballaven per al SIPM: el control
de les activitats que duien a terme
els exiliats al sud de França, de les
persones que creuaven els Pirineus
en les dues direccions, de les dua-

nes i també, especialment, del que
succeïa al Principat d’Andorra. En
conseqüència, els informes sobre la
situació a la frontera podien generar-se des d’organismes diferents i,
tanmateix, alguns dels agents podien col·laborar simultàniament amb
el SIPM, el Servicio Exterior de Falange o amb els propis serveis d’informació de les unitats militars i capitanies generals.
Durant els anys de la Segona Guerra Mundial, al voltant dels Pirineus
s’establiren agents dels serveis d’informació i intel·ligència espanyols,
aliats i nazis. Tothom volia copsar
el que passava a la frontera: lloc de
trànsit de persones, de contraban i,
també, de documentació, especialment la dirigida als aliats. Alemanys
i britànics foren els més actius. Els
britànics, a part de tenir informadors, especialment al Pirineu gironí, van destacar-hi membres del seu
consolat a Barcelona per coordinar
les activitats relacionades amb el pas
de documentació i persones des de
l’Europa en guerra. Passava el mateix amb l’espionatge nazi. Agents
del Abwehr i de la Gestapo es movien sense problemes per les immediacions de la frontera comptant amb
col·laboradors que residien a la zona
i contactes directes amb la policia
espanyola. Durant un temps, l’ambaixada alemanya estava informada

Guàrdies Civils espanyols i gendarmes francesos al punt fronterer de Pònt de Rei (Val d’Aran).
Foto: Institut d’Estudis Ilerdencs.
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del que succeïa als llocs fronterers
i, fins i tot, del nom de les persones que havien arribat a les duanes
i els qui havien estat detinguts per
pas clandestí de fronteres. Aquests
llistats eren utilitzats per l’ambaixador per pressionar les autoritats
espanyoles per tal que impermeabilitzessin la frontera.
La col·laboració i el contacte entre
la policia i els militars nazis i els espanyols fou estreta. S’han documentat visites i reunions tant al territori
espanyol com al francès i fins i tot la
penetració a Espanya i al Principat
d’Andorra de policies i membres de
la Gestapo per perseguir fugitius que
abandonaven França.
De la Guerra Civil a la Segona
Guerra Mundial
La situació a la frontera l’any 1939
era complexa. Mig milió d’espanyols
van marxar a l’exili davant de la victòria de l’exèrcit insurrecte. Alguns
d’aquests exiliats, però, retornaren
després de veure la situació que es
vivia a França o en ser-ne expulsats.
Pocs mesos després de la fi de la
Guerra Civil va iniciar-se la Segona
Guerra Mundial. El temor que es produïssin accions contra el règim franquista que es trobava en un moment
d’assentament i consolidació va provocar que a les comarques properes
als Pirineus es visqués una postguerra militaritzada. Els seus habitants
van ser vigilats amb més intensitat
que a les ciutats i a altres zones del
país. Per circular per la zona calia un
salconduit especial que no fou suprimit fins l’any 1955 i foren constants
les expulsions i desterraments indiscriminats de persones que es considerava que podien pertorbar l’ordre
públic.
El govern franquista va reforçar la
vigilància a la zona concretat en un
nombrós desplegament de la Guàrdia
Civil, tant amb casernes rurals situades a les principals poblacions com
amb les de fronteres que substituïren
els antics carrabiners i que s’establiren als pobles fronterers. A la vegada, hi havia presència de policies als
llocs duaners (Lés, La Seu d’Urgell,

82

Figueres, La Jonquera...) i casernes
militars a la Seu d’Urgell, Puigcerdà,
Berga, Olot i Figueres mentre que
altres unitats hi eren desplaçades
durant bona part de l’any. La presència militar fou omnipresent atès que
es van reclutar novament militars i
soldats desmobilitzats en acabar la
Guerra Civil. Aquest fet va permetre
desdoblar moltes unitats.
Els comandaments militars també
manaven les colònies penitenciàries
militaritzades on presoners polítics
construïren infraestructures a canvi
de redimir penes. Al Pirineu de Lleida es constituïren colònies penitenciàries per finalitzar la construcció
del túnel de Vielha, construir la carretera que enllaça Coll de Nargó amb
Sant Llorenç de Morunys i treballar
en una mina d’amiant a la Guàrdia
d’Ares. També es desplegaren batallons d’enginyers encarregats de la
construcció dels búnquers de l’Organització Defensiva dels Pirineus. Es
tractava d’una línia fortificada que
preveia aixecar uns 10.000 assentaments d’armes des del Mediterrani
al Cantàbric. Els treballs no començaren fins el novembre de 1944 i la
línia restà inacabada després que
només es finalitzessin la meitat dels
assentaments previstos.
Fugitius del nazisme: aliats i jueus
Coincidint amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial, al setembre
de 1939, van començar a arribar als
punts duaners dels Pirineus els primers fugitius de la guerra que pretenien entrar a Espanya. Aquest trànsit
de persones s’allargà fins a la dècada dels anys cinquanta. Es produí
la gran paradoxa que els qui fugien
del nazisme perseguien recalar en
dos països governats pel feixisme,
Espanya i Portugal, molt propers als
nazis. Aquests evadits, entorn a les
80.000 persones, poden ser agrupats
en diversos grups1:
1. Els nois francesos, atrets per la
crida del general De Gaulle a re1
2

sistir als alemanys i, a partir de la
primavera de 1943, per fugir del
Servei de Treball Obligatori (STO)
que els obligava a treballar a la
indústria de guerra alemanya. El
seu objectiu era anar a l’Àfrica
del Nord per allistar-se a l’exèrcit
aliat. Aquest grup fou el més nombrós.
2. Els jueus – en molts casos, famílies integrades per avis, fills i néts
– que fugiren de la persecució que
els nazis havien iniciat contra ells,
al 1933 a Alemanya i, a partir de
1938 als països que s’annexionava
el III Reich. Uns 15.000 aconseguiren salvar-se de l’Holocaust a través de la Península Ibèrica i buscar
refugi, preferentment a Amèrica i
a Palestina2.
3. Polítics de països ocupats pels
nazis (Polònia, Holanda i Bèlgica)
que pretenien establir a la Gran
Bretanya els seus respectius governs a l’exili.
4. Militars desmobilitzats – anglesos, polonesos, belgues i francesos – després de la derrota dels
seus exèrcits davant de les tropes
alemanyes en les primeres batalles de la guerra. Volien unir-se a
l’exèrcit aliat.
5. Aviadors aliats – britànics i
nord-americans – que després de
ser abatuts al front de guerra perseguiren retornar al Regne Unit
per reincorporar-se als combats.
L’aviació va tenir un paper essencial en el desenvolupament de la
Segona Guerra Mundial. Davant els
notables avenços tecnològics aplicats a les aeronaus, els pilots s’havien convertit en una peça molt
preuada que calia salvar perquè
poguessin seguir combatent.
Els qui fugiren de la França ocupada utilitzaren diversos llocs de pas i
procediments d’evasió. Fins mitjan
de 1940 ho feren per les duanes habilitades. Duien la documentació requerida (passaports i visats) i es desplaçaven, sense cap problema, fins
als ports espanyols i portuguesos per

Josep Calvet, Les muntanyes de la llibertat, L’Avenç, 2008.
Josep Calvet, Huyendo del Holocausto, Editorial Milenio, 2014.

dirigir-se al Regne Unit, a Amèrica
o al nord d’Àfrica. A poc a poc, les
condicions canviaren com a conseqüència de les pressions alemanyes
davant del govern de Franco, fet que
provocà que es restringís al màxim
l’emissió de visats d’entrada a Espanya. En conseqüència, des de la
tardor de 1940, les evasions s’executaren de manera clandestina a través dels colls de muntanya. En un
primer moment, les rutes més utilitzades a Catalunya van ser, per la
seva facilitat de pas, les que discorrien per l’Alt Empordà, però després
de l’ocupació nazi de la França de
Vichy, al novembre de 1942, prengueren protagonisme els passos del
Pirineu de Lleida, molt més difícils
de vigilar. Tot plegat complicava i
afegia dificultat a les fugides, a més
de les derivades de les inclemències
meteorològiques, del deficient equipament que duien els evadits i del
seu desconeixement del recorregut.
Es produïren nombrosos accidents a
la muntanya que provocaren morts
i altres arribaren a l’Estat espanyol
amb congelacions i símptomes evidents d’esgotament. La política del
govern espanyol cap aquests refugiats varià en funció de l’evolució del
conflicte. De la complaença amb les
indicacions dels nazis va passar-se
a una aproximació a les demandes
aliades, un cop Franco va adonar-se
que Hitler no guanyaria la guerra.
Per altra banda, cal dir que un nombre significatiu dels qui aconseguiren
creuar els Pirineus travessaren Espanya sense cap incident i arribaren a
la seva destinació amb l’ajut de les
xarxes d’evasió i els guies que en formaven part. Si durant la Guerra Civil
la seva organització va estar en mans
dels serveis d’informació franquistes
amb la participació de quintacolumnistes, durant la guerra mundial van
ser promogudes pels serveis d’intel·
ligència aliats com el MI9 britànic, el
Special Operations Executive (SOE)
nord-americà i, en menor mesura,
els belgues i els holandesos.
Estaven molt ben estructurades, i
comptaven amb diferents esglaons
per evitar la captura dels seus membres. Ocasionalment, fins i tot, els

La segona: Presó del partit judicial de Sort (Pallars Sobirà). Foto: Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà)

podien ajudar a travessar la Península Ibèrica. De manera genèrica, es
pot parlar de tres tipus de xarxes.
En primer lloc, les creades pels serveis secrets aliats amb la participació d’exiliats espanyols, membres de
grups d’oposició al règim de Franco
(CNT, POUM, FNC, PCE...). En segon
lloc, les xarxes o colles de contrabandistes habituals que canviaren la
sal, la llana i el tabac per les persones, atès els importants guanys
que comportava aquesta activitat,
malgrat el risc que assumien. I, finalment, els guies esporàdics, veïns
d’una i altra banda dels Pirineus que
ocasionalment realitzaren aquesta
tasca per solidaritat.
La major part dels evadits van ser
detinguts i empresonats. Els detinguts passaven per les presons de partit judicial (Vielha, Sort, la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Figueres...) i per les
presons provincials o les habilitades
com la que funcionava al Seminari
Vell de Lleida. Les dones eren traslladades a les presons provincials de
dones situades a Barcelona i a Girona. Per la seva part, els nens jueus
acostumaven a romandre amb les
seves mares excepte a les comarques de Girona on, puntualment,
foren portats a l’Hospici Provincial.
Els adults en edat militar – compresos entre els 18 i els 40 anys –, van

ser internats al camp de concentració de Miranda de Ebro (Burgos), el
darrer camp de concentració a clausurar-se dels establerts durant la
Guerra Civil.
Malgrat la normativa promulgada
pel govern espanyol en aquests anys,
s’observen diferències importants
en el tractament donat als refugiats
en funció de la província i, fins i tot,
del lloc fronterer on eren detinguts.
Cal destacar que el govern espanyol
i el de Vichy, comandat pel mariscal Pétain, arribaren a un acord que
permetia retornar al seu país de procedència els detinguts al voltant de
la frontera després d’haver-la traspassat il·legalment. En aplicació estricta d’aquesta norma, entre 1940
i 1942 un nombre indeterminat de
refugiats foren expulsats i retornats
a França. Molts eren jueus i hi ha
constància que alguns foren deportats als camps d’extermini de l’est
d’Europa. Aquest fet confirma una
evident col·laboració de Franco amb
l’Holocaust.
El govern espanyol féu algunes excepcions en la sistemàtica d’acollida
establerta. És el cas dels aviadors
aliats. Després del conflicte diplomàtic motivat pel seu internament
al camp de concentració de Miranda
de Ebro, aquests passaren a gaudir
d’un tractament especial. Des dels
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Pirineus anaven a Alhama de Aragón
(Saragossa) on gaudien d’una estada
plàcida en els balnearis d’aquesta
localitat i, posteriorment, a Madrid
des d’on els traslladaven a Gibraltar.
L’atenció als detinguts requeia en
les representacions diplomàtiques
dels països aliats. Les seves ambaixades a Madrid i, especialment
els consolats establerts a Barcelona, desenvoluparen una destacada
tasca per evitar el seu empresonament; eren acollits a la Ciutat Comtal on s’agilitava la sortida del país.
Pel que fa referència als jueus, des
de finals de 1941 s’establí a Barcelona una delegació de l’organització
benèfica American Joint Distribution
Committee que desenvolupà una delicada i alhora ingent tasca per socórrer els milers de jueus arribats a
Catalunya.
Espanya no va permetre, tret de
casos excepcionals (tenir feina, estar avalat políticament i socialment
i combregar amb el règim), que
aquests refugiats s’establissin al
país. Però, malgrat tot, la seva estada podia allargar-se mesos o, fins
i tot anys, en funció de la seva nacionalitat, si eren internats al camp
de concentració de Miranda de Ebro
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i la celeritat amb què aconseguien
els visats per emigrar a un tercer
país. Els jueus pretenien emigrar a
Amèrica i a Palestina i, en menor
mesura, a Àfrica del Nord i a la Gran
Bretanya. Els nois francesos partiren des dels ports d’Algesires, Màlaga i Lisboa cap a Alger i Casablanca
per enrolar-se a l’exèrcit aliat. Els
vaixells que salparen des de Màlaga acostumaven a arribar carregats
amb fosfats i altres matèries de primera necessitat per a l’Espanya de
postguerra. Els pilots es dirigien al
Regne Unit des de Gibraltar.
Els nazis busquen la protecció de
Franco
L’agost de 1944, coincidint amb
l’alliberament del sud de França,
jueus i aliats van deixar de creuar
els Pirineus però això no va significar
que els camins transfronterers perdessin el protagonisme. Des d’aquell
moment foren els alemanys els qui
intentaren arribar a la Península
Ibèrica per tal de fugir dels aliats i
cercar la protecció del govern franquista. Aquell mateix mes d’agost,
un grup de prop de 1.500 duaners
alemanys van refugiar-se a Espa-

nya per evitar caure en mans dels
maquis francesos. S’hi presentaren
amb els seus vehicles, uniformats i
armats. 420 arribaren a Puigcerdà,
250 a la Jonquera, 21 a Maçanet de
Cabrenys i 436 a Lés. Les autoritats
militars van decidir internar-los al
camp de concentració de Miranda
de Ebro on protagonitzaren alguns
enfrontaments amb els jueus i aliats
que encara romanien al camp. Mesos
després van ser repatriats al seu país
i lliurats a les autoritats aliades.
Des de finals de l’estiu de 1944 i
fins entrada la dècada dels anys cinquanta foren nombroses les detencions de petits grups d’alemanys als
llocs de la Guàrdia Civil i Policia dels
Pirineus. Alguns d’aquests alemanys
van aconseguir establir-se a Espanya
i altres van marxar cap a Llatinoamèrica on van trobar refugi. Anys
després que finalitzessin la Guerra
Civil espanyola i la Segona Guerra
Mundial, els camins dels Pirineus seguien essent testimonis silenciosos
del pas clandestí de persones en una
i altra direcció mentre continuava
sense relaxar-se la vigilància de la
zona i especialment sobre els exiliats espanyols establerts al sud de
França.

LA PERSECUCIÓ FRANQUISTA DE L’EXILI REPUBLICÀ

Jordi Guixé i Coromines

Historiador, director Observatori Europeu de Memòries,
Universitat de Barcelona

Repressió exterior
“…la policía francesa continúa su
persecución de los elementos españoles rojos destacados. Bien es
verdad que esa acción policíaca se
ha extendido a todos los elementos
extranjeros de nacionalidad indeterminada –principalmente judíos
de origen alemán- […] el Stade Buffalo, convertido en un campo de
concentración, se ha visto lleno […]
los españoles han llevado su parte
también en la danza policíaca. Los
españoles rojos, se entiende. Pero
principalmente la persecución va dirigida contra los jefes”1.
Paraules de l’agent especial de la
Direcció General de Seguretat, Pedro Urraca Rendueles, enviat com a
agregat policial a l’ambaixada espanyola a Paris i encarregat de la vigilància, persecució i localització dels
“rojos” espanyols2. Els expedients
de l’agent Urraca són un exemple
idoni per seguir la “repressió extraterritorial” en finalitzar la guerra
civil3.
L’Espanya franquista, a causa de

la seva obsessió anihiladora i a un
context europeu i internacional favorable, establí una organització
policial, política i diplomàtica per
perseguir els exiliats i refugiats polítics més enllà de les seves fronteres
i jurisdiccions territorials.
Ja el 1936 van iniciar el seu funcionament els serveis del SIFNE (Ser1
2

3

vicio de Información de la Frontera
Norte de España) a Perpinyà i Marsella -a l’oficina de la rue Paradis-,
sobre els que existeixen prou proves
documentals de la implicació dels
noms de catalans exemplars que van
participar en les xarxes d’espionatge
de Burgos. Els agents “número 7” i
“número 10” eren noms tan coneguts

AGA, Alcalá de Henares. SGM, 51/20947. Informes del policia especial de la Direcció General de Seguretat en missió a l’ambaixada d’Espanya a Paris per a la
vigilància i seguiment dels “rojos” espanyols. Informes d’abril i maig de 1940.
APP (arxius de la Préfecture de Police), Doss. U-281.555; CAC (Centre des Arhives Contemporains à Fontainebleau), Doss. A. 467 225 (MEU), AGA. Alcalá de
Henares. Presidencia. SGM. Servei Exterior de Falange 12.17/65. L’agent Pedro
Urraca Rendueles va ser funcionari de la Direcció General de Seguretat i adscrit
oficiosament a l’ambaixada espanyola a Paris. De fet, va treballar per als serveis
d’informació franquistes i els seus informes eren enviats tant al Servei Exterior
de Falange com a la Direcció General de Seguretat. L’accés als expedients que
sobre la seva persona es conserven a França -que inclouen activitats d’espionatge i repressió-, així com la gran quantitat d’informes que enviava a la Secretaria
General del Moviment, confirmen el paper essencial d’aquest agent en la repressió i persecució de personalitats polítiques republicanes i les relacions policials
amb la Gestapo alemanya.
GUIXÉ Coromines, Jordi, Diplomàcia i Repressió. La persecució hispanofrancesa
de l’exili republicà, 1937-1951. Tesi doctoral inèdita. Universitat de Barcelona,
Université Paris III Sorbonne-Nouvelle, desembre 2006. Tots els aspectes que
tracta el present article es troben desenvolupats, documentats i ampliats en el
meu treball doctoral.
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Combois de dones i infants traslladats a centres d’acollida. Foto Manuel Moros©FonsPeneff

com els periodistes i escriptors catalans Carles Sentís i Josep Pla (altres
entre molts que apareixien en els
dossiers francesos eren José Maria
Sentís, Bertran i Musitu, Francesc
Cambó, Juan March, Eduardo Aunós, etc.). Així mateix hi va haver la
unificació, el 1938, del Servicio de
Información Militar Periférico (SIMP)
i el Servicio de Información y Policía
Militar (SIPM), que pot ser analitzada en profunditat a partir dels fons
militars d’Àvila i Madrid.
França es va saltar lleis internacionals i va concedir importants prerrogatives al franquisme per tractar “le
problème espagnol”. Actuació que
va jugar amb vides humanes. Primer,
la dels polítics importants, càrrecs
republicans i dirigents; després amb
la massa anònima de refugiats, que
aviat viurien una nova guerra a escala mundial que es va unir a la seva
diàspora. En un informe ple de significatiu menyspreu, l’agent Urraca diu dels exiliats republicans que
aquests no eren més que “dissortats
que arrosseguen la seva derrota pel
món”4.
Persecucions i lliuraments
directes
És coneguda l’acollida en camps
de concentració al sud de França.
L’autoritat militar francesa, que
els va conferir el títol de Camps de
Concentration i d’Internement - a
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partir d’estiu de 1940, amb actituds
de vigilància repressió i internament
actuaren en contra dels drets internacionals dels refugiats-. En dues
missives als prefectes de l’Aude i
els Pyrénnées Orientales, procedent
de les autoritats militars d’Argelers
i Bram respectivament es podia llegir:
“45 réfugiés ont été appréhendés
et dirigés d’office sur l’Espagne […]
les sentinelles ont été dotées de
munitions à balle réelle et on reçu
l’ordre de tirer aux tout réfugié qui
ne se conformera pas aux sommations », Argelès, 11 julliet 1940.
« …je donne l’ordre aux sentinelles de s’opposer par la force à toute évasion. Tout individu en état
de rebellion sera abattu comme un
chien », Bram, 23 juin 19405.
(“45 refugiats han estat detinguts
i conduïts d’ofici cap a Espanya (...)
els sentinelles han estat proveïts
amb munició de foc real i han rebut
l’ordre de disparar contra els refugiats que no s’avinguin als requeriments que se’ls facin” (Argelers, 11
de juliol de 1940.
“... he donat ordre als sentinelles
d’oposar-se per la força a qualsevol
evasió. Qualsevol individu en estat de rebel·lió serà abatut com un
4
5

gos”. Bram, 23 de juny de 1940)
Paraules que resumien tipologies
repressives cap als republicans: repatriació forçosa, internament, aplicació arbitral de represàlies, menyspreu, etc.
Espanya tingué participació directa en tres moments clau durant
aquesta “etapa dura” que va afectar radicalment la vida en l’exili: Un
va ser els acords Bérard-Jordana,
signats a Burgos el febrer de 1939,
i que remetien a un llarg nombre de
pactes fins a finals dels 40; un altre, la mediació d’agents espanyols
-l’ambaixador José Félix de Lequerica, l’agregat militar Antonio
Barroso i l’advocat espanyol Carabibier- en l’armistici franco-alemany
de juny de 1940; i el tercer va ser
la Comissió de Weisbaden que arbitrava les relacions de l’esmentat armistici -dirigides entre el també esmentat Léon Bérard i l’alemany Von
Welck-. Els executors materials foren els agents policials destinats a
aquestes missions, com ara el citat Pedro Urraca, Victor Druillet i
d’altres.
Henri Chavin (Directeur Général
de la Sûreté Nationale) en una nota
del 21 de desembre de 1940 informava al ministre d’Exteriors francès
que l’ambaixador Lequerica li havia
enviat una llista de 3.000 noms per
ser afegida a la llista inicial d’agost
dels 636 noms de persones perseguides que va enviar inicialment Serrano Suñer al ministre d’Exteriors Robert de La Baume.
El govern del Mariscal Pétain tenia per finalitat impedir tota activitat política o d’acció que pogués
perjudicar les relacions de bon veïnatge amb Espanya. Els acords d’ús
internacional que regien els processos d’extradició franco-espanyols
-llei de 1877- impedien l’extradició
per motius polítics, però les pressions dominaven la política provinent
d’Espanya, Berlín, Washington o del
Vaticà.

AGA, Alcalá de Henares. SGM, 51/20947. Informes del policía Urraca.
CAC, Fontainebleau, 19880312, art. 4: Convention franco-espagnole, Inspection
générale des Camps.

L’amic mexicà
El Mèxic del president Lázaro Cárdenas va ser un dels pocs països que
no havia reconegut el govern de
Franco. A més, va aconseguir firmar
l’anomenat “pacte franco-mexicà”
l’agost de 1940 que va ser important perquè va exercir una pressió
diplomàtica sobre Pétain per salvar
la vida a refugiats polítics. La legació mexicana va crear una comissió
especial d’atenció, ajuda i col·laboració a l’exili espanyol a França,
dirigida per Luís I. Rodríguez6. Els
funcionaris del govern de Mèxic podien treballar amb una relativa llibertat (tenien documentació espanyola però no gaudien d’immunitat
diplomàtica). La intervenció directa
de la legació mexicana en els casos
més crítics va ser decisiva i va salvar
vides.
Eduard Ragasol, per exemple, va
ajudar a traslladar polítics espanyols
cap a la zona lliure i cap a Mèxic.
Alguns, com el mateix Ragasol o
Carlos de Juan, serien detinguts,
jutjats i confinats sota petició de demanda d’extradició.
També hi va haver espionatge contra la legació mexicana. Un telegrama xifrat en data de febrer de 1941,
va posar en alerta el 7ème Bureau
de la Sûreté, Chavin demanava:
“Intérieur, Sûreté 7ème Bureau.
À Prefets Marseille, Lyon, Perpignan, Toulouse, Montauban.
Vous prie procéder recensement
espagnols réfugiés dans votre département et secourus par légation Mexique.
M’adresser en double exemplaire
état statistique faisant ressortir :
1. Nombre d’espagnols du sexe masculin âgés de moins 40 ans.
2. Nombre d’espagnols des deux
sexes quel que soit leur âge qui
vous paraissent susceptibles participer d’une manière active à un
mouvement insurrectionnel.
3. Nombre d’espagnols n’appartenant pas à ces deux catégories et
également secourus par légation
Mexique.
M’adresser statistiques dans le
plus bref délai.

(Signé : Chavin)»7.
[“Interior, Seguretat 7ème Bureau.
Als prefectes de Marsella, Lió, Perpinya, Tolosa, Montauban
Us prego que procediu a recensar
els espanyols refugiats en el vostre
departament i que rebin ajut per
part de la legació mexicana.
En doble exemplar feu-me arribar
una estadística on consti:
1. La quantitat d’espanyols de sexe
masculí de menys de quaranta
anys.
2. La quantitat d’espanyols dels dos
sexes, independentment de la
seva edat, que puguin ser susceptibles de participar activament
en un moviment insurreccional.
3. La quantitat d’espanyols que no
pertanyin a cap dels dos grups anteriors que rebin igualment ajut
per part de la legació mexicana.
Feu-me arribar aquestes estadístiques tan aviat com us sigui possible.
(Signat:Chavin)]
4. Repatriacions i lliuraments de
refugiats
Els lliuraments de polítics perseguits van ser tant “extraoficials”
com “oficials” (extradicions, pròpiament dites). Es van dur a terme
a les dues zones del territori francès: a l’ocupada sota jurisdicció nazi
i a l’anomenada Zona Lliure -la de
Vichy-. Les operacions oficioses dutes a terme -entenem sense procés
judicial adjunt- podrien ser dividides
en les següents tipologies:
-el lliurament de combois de forma
agrupada, cap a la frontera espanyola, tot i aplicant l’acord d’armistici
franco-alemany sobre el tema de
refugiats. Va ser un preàmbul de les
deportacions als camps alemanys. El
govern de Vichy apostava per “desfer-se d’uns 100.000 espanyols “hos6

7

tils al seu règim” refugiats al seu territori; la primera proposta del maig
de 1939 era la repatriació. Vichy va
veure una solució amb l’acceptació
de Mèxic, a partir del 8 de juliol de
1940, d’acollir exiliats. Espanya va
acceptar la repatriació d’uns quants
combois de dones, nens i ancians.
Els homes eren necessaris en treballs d’indústria de guerra o agrícoles, els que eren integrats en companyies eren beneficiosos per a la
mà d’obra interior francesa. Però les
seves dones, ancians i nens, van viure el viatge obligat cap a Hendaya i
Irun. Les dones i els nens havien estat transferits cap a l’interior: cap a
la zona més pròxima del midi francès
(només a l’Haute-Garonne hi havia
més de 8 centres d’acolliment) i al
centre-oest de França, fins al Loire
i Bretanya. Tenim els testimonis vius
d’algunes repatriacions forçades
com, per exemple, els casos de Laia
Berenguer i Maria Salvo.
Una ordre ministerial establia els
refugiats que havien de ser repatriats:
1. Los niños que tuvieran sus padres
en España.
2. Los huérfanos, a menos que por
ciertas circunstancias, algunos de
ellos, fuera juzgado oportuno por
las autoridades prefectorales, pudieran ser confiados a la Asistencia pública francesa.
3. Mujeres y niños que no pudieran
justificar su sustento natural en
Francia por los propios medios o
porque el marido o cabeza de familia se encuentra en un campo
de concentración, en una formación militar o utilizado como trabajador en la industria de guerra
–militar, agrícola o industrial–.
4. Enfermos o inválidos refugiados
en Francia no por motivos políti-

Els espanyols que van treballar a la legació de Mèxic a Vichy per organitzar
l’ajuda als seus compatriotes refugiats van ser: Joan Vila Comas, Miguel Aguilera López, Lorenzo Suarz Pintó, Fernando Arizmendi Artesano, María Arizmendi, Eduard Ragasol Sarriá, Antoni Maria Sbert Massanet, Maria Antonia
Freixas Jover, Valero Muñoz Ayarza, Carlos Gómez Soler, Laureano Blanco
Huerta, Luís Lozano Martín, Victor Tamargo, Joaquín Tamargo, Antonio García Martín.
CAC, Fontainebleau, MI, 19890158, art. 6, telegrama xifrat de Chavin, 1 de febrer de 1941.
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cos sino por escapar de la Guerra
civil en España8.
1.- Els infants que tinguessin els
seus pares a Espanya
2.- Els orfes, llevat que per algunes circumstàncies alguns d’ells
s’hagués cregut oportú per les autoritats prefecturals franceses, que
podien ser confiats a l’Assistència
pública francesa.
3.- Dones i infants que no poguessin justificar la seva subsistència
natural a França pels seus mitjans o
perquè el marit o cap de família es
trobés en un camp de concentració,
en una formació militar o fos utilitzat como a treballador en la indústria de guerra –militar, agrícola o
industrial–.
4.- Malalts o invàlids refugiats a
França no pas per motius polítics
sinó per escapar de la Guerra Civil
a Espanya)
- Les detencions, seguiments i persecucions oficioses; per part de la
policia francesa, amb la col·laboració executora d’agents i espies franquistes, contra càrrecs i personatges
republicans importants. En aquest
grup s’inclou la repatriació de nens;
trobem el cas d’un nen espanyol de
5 anys reclamat per la seva mare
biològica exiliada a França (Caritat
Martínez Camps) que havia estat
portat a Espanya i lliurat en adopció
a una família franquista. Les autoritats franquistes es van negar a tornar el nen9.
- El “decret de nomadisme” fou
dictat per poder internar refugiats
o exiliats; pactat entre França, Alemanya i Espanya. Molts espanyols van
ser reagrupats en camps i companyies de treball sota l’excusa d’aquest
decret. Eren considerades nòmades
les persones sense domicili fix, sense
professió determinada o sense feina i
sense ingressos. També eren considerats nòmades els bohemis i els gitanos. Un decret del 6 d’abril de 1940
va incloure com a nòmades el grup
dels refugiats espanyols.
- Les repatriacions individuals,
coaccionades pels serveis de Falange a França, Auxili Social, que va
desenvolupar la política enganyosa
del “torneu a la mare pàtria; ella us
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acull sota el seu indult i benevolència”. Malgrat això la veritat és que hi
va haver un gran nombre de “retornats”, sobretot entre els mesos de
maig i octubre de 1939. El repatriat
era un refugiat polític, és a dir, tenia
consciència de ser un exiliat exposat
sempre a repressió política. Els retorns van ser familiars i voluntaris.
La majoria es va dur a terme d’abril
a setembre de 1939 i després de
1976, una vegada mort el dictador.
Els perseguidors i els perseguits
1940, però com deia el policia Urraca en un dels seus informes:
“Los refugiados, si no se les puede
enviar a América, quedarán en Francia, aumentando los batallones que
tan intensamente trabajan en las
prolongaciones de la línea Maginot,
a lo largo de Luxemburgo, Bélgica y
Suiza. Y llenando las compañías de
obreros agrícolas extendidas por
toda Francia […] Los de más suerte, colocados en algunas fábricas de
armamentos e industrias de guerra
donde pueden alcanzar fácilmente
los cien francos diarios de jornal:
sueño dorado de estos desdichados
que arrastran su derrota por el mundo”10.
L’agent Urraca Rendueles va ser
condemnat a mort per crims de
guerra en col·laboració amb el nazisme pel Tribunal del Sena el 1947.
La sentència no es va executar ja
que Urraca va ser protegit pel govern franquista. No obstant això, els
seus béns van ser confiscats “a perpetuïtat”. Pedro Urraca (que firmava com “Perico” i amb el sobrenom
d’agent “Unamuno”) comunicava
directament a la Direcció de la Direcció General de Seguretat (DGS)
-sota el comandament de Jimenez
Rosado-, als serveis consulars i a
l’ambaixada totes les informacions
recollides per ell i els seus agents
8

o col·laboradors. Enviava informes
de les detencions de refugiats, sobre el seguiment de personatges polítics com Companys i gran varietat
de notícies detallades sobre refugiats, activitats que desenvolupaven,
quantitats de diners presumiblement tretes per alguns d’ells, informes sobre camps de concentració
d’espanyols o els recursos i càrrecs
directius del SERE.
Tot això anava a parar a les mans
dels responsables del Servei Exterior a Espanya a mercè de la tasca
falangista d’informació exercida a la
nació veïna. La DGS espanyola mantenia línia directa amb aquesta via,
sota la coordinació del responsable
de la seguretat de l’Estat, José Finat y Escrivá de Romaní, comte de
Mayalde.
Alguns exemples de persecucions
policials són els casos de Manuel
Azaña, Lluís Nicolau d’Olwer; les
detencions per la policia alemanya
amb ajuda dels agents franquistes amb el consentiment de Vichy,
de Julián Zugazagoitia, Francisco
Cruz Salido, Cipriano Rivas Cherif
i el lliurament directe de Lluís Companys i Joan Peiró. Igualment, el
1941, gràcies a la col·laboració policial hispano-francesa, hi va haver més detencions a la Costa Blava (Côte d’Azur) i Niça, per evitar
l’embarcament de coneguts diputats
i se’n van requisar els béns i divises a
través de la Comissió de Recuperació
de Béns a França, dirigida pel coronel Antonio Barroso.
Aprofitant l’entrada a París de les
tropes alemanyes, els serveis de Falange es van posar en contacte amb
les autoritats nazis per a les missions de recuperació de béns. Una
de les primeres gestions va ser feta
directament en col·laboració amb
el governador militar alemany, Von
Grote, per a la requisa de tota la
documentació a la seu de la SERE a

APP, Paris, BA 2160, 7 de febrero de 1940. Informe de Sarraut als prefectes de
tot França.
9 AMAE, Paris, Vichy-Espagne, vól. 283, Enfants Espagnols en France. Litigi entre
Caridad Martínez Camps i Ricardo Linera –pare adoptiu– arbitrat per l’ambaixada
francesa.
10 AGA, Alcalá de Henares. SGM, 51/20947, informe d’Urraca, maig 1940.

Paris. En aquella missió policíaca es
va comptar amb la col·laboració de
la Gestapo i l’esmentat governador
militar alemany també per iniciar la
localització de personalitats republicanes. Les residències forçades i les
demandes d’extradició es van aplicar a molts líders, fins i tot la deportació (com la de Largo Caballero) a
camps alemanys.
Un acord hispano-alemany permetia conduir per Irún els refugiats sol·
licitats per Franco com a responsables i enemics polítics del seu règim.
El col·lectiu més perseguit a la zona
ocupada va ser, primer, el dels alts
càrrecs de la República espanyola,
seguit immediatament pels comunistes, anarquistes i els resistents antifeixistes (les grans batudes de París
ens ho recorden).
La persecució i repressió també
afectà alts càrrecs. D’entre molts,
Manuel Azaña Díaz, president de
la II República; després d’assetjar i
detenir la seva família a Bordeus Cipriano Rivas Chérif va ser conduït
i empresonat a Madrid-, va ser perseguit, vigilat i assetjat pels agents
Pedro Urraca i el comissari adjunt
col·laborador d’Urraca, responsable
del seguiment per part de l’administració de Vichy en la Comissió
de Recuperació de Béns a França,
anomenat De Saulnes. El juliol del
mateix any, l’ambaixador francès
Robert de La Baume va rebre una
nota del ministeri d’Exteriors espanyol indicant la presència d’Azaña
a la regió de Périgueux i la necessitat de vigilar-lo i no deixar-lo sortir
de França. La intervenció del ministre plenipotenciari, Luís I. Rodriguez, el salvaria de la captura,
junt amb l’ajuda d’un grup d’exiliats a Montauban. De poc li serví,
ja que morí el novembre de 1940
a causa de la seva fatal malaltia.
Un altre cas emblemàtic de lliurament directe a les autoritats espanyoles potser sigui el del President
Lluís Companys. Les obres de Josep
Benet sobre el seu judici i execució
són una referència. Però cal dir, i
podem afirmar, que en la detenció i
arrest de l’expresident de la Generalitat van participar-hi dos agents

Primera Foto feta per la policía francesa per obtenir informació dels grups d’exiliats a França.
Aquesta foto va ser utilitzada per fer les fotos mida carnet que tenia la policia francesa.
1: Dionisio Eroles Batlle –CNT-.2: Aurelio Fernández –CNT-. 3: Germinal Esgleas –CNT-.4: Lluís
Companys –ERC-.5:Rafel Vidiella –PSUC. 6: Carles Pi Sunyer –ERC-, President del Comitè Nacional
Català a Londres. 7: Artemi Aiguadé –ERC-.

espanyols i que les autoritats franquistes coneixien des de feia mesos
la ubicació de la segona residència
de Companys. Sempre va estar localitzat i vigilat: al seu expedient
de la policia de Paris, es detallen
fins i tot les seves activitats de lleure i restauració, així com les entrades i sortides de la seva residència,
de la Laietana Office o de les seves
estades a La Baule, finca on va ser
detingut l’agost de 1940. De fet, la
primera persona que va visitar i va
interrogar Companys a la presó de
La Santé de Paris, va ser Urraca.
Un cas paradigmàtic i estrany va
ser el de Lluís Nicolau d’Olwer, exgovernador del Banc d’Espanya durant la II República i dirigent de la
JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles), el qual va ser
detingut fins a tres vegades, empresonat però no extradit ja que va acceptar un xantatge econòmic de 2
milions de francs per part de l’ambaixada franquista a Paris a canvi
de retirar la seva denúncia.
Un altre cas (aquest anònim) és el
de Miquel Paronella. En el seu consell de guerra es diu:

[…] el Comisario que suscribe se
puso en contacto con las autoridades alemanas de ocupación
de la zona que fue “Zona libre”
francesa, aprovechando las buenas relaciones personales y profesionales existentes entre dichas
autoridades y esta Jefatura, para
que procedieran aquéllas a localizar a todos aquellos elementos
que se consideran deudores a la
Justicia de nuestra Patria y me
fuesen entregados. […] Dichas
autoridades de ocupación se mostraron dispuestas a darme todo
género de facilidades, dado el espíritu de colaboración que existe
entre ellas y la Policía española,
haciendo honor a esa reciprocidad, el día veintinueve de marzo
último fue entregado en los límites fronterizos (Perthús), el antes anotado MIGUEL PERONELLA
FURQUET, haciéndose cargo del
mismo el Inspector Julio Escursell
Díez y los agentes Fausto Alonso
Batanero y José García Meire[…].
(firmado: Juan Marcos)11.
([...] el Comissari que subscriu es
va posar en contacte amb les au-

11 Tribunal Militar Tercero (TMIII), Gobierno Militar, Barcelona, Consejos de guerra,
Justicia Militar, Procedimiento S.O. 31701, contra Miguel Paronella Forquet, nº
de localizador, 52364.
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toritats alemanys d’ocupació de la
zona que fou “Zona lliure” francesa,
aprofitant les bones relacions personals i professionals que hi havia
entre aquestes autoritats i aquesta Prefectura, per tal que aquelles
autoritats localitzessin tots aquells
elements que es considerin deutors
a la Justícia de la nostra Pàtria i em
fossin lliurats. [...] Aquestes autoritats d’ocupació es van mostrar disposades a donar-me tota mena de
facilitats atès l’esperit de col·laboració que hi ha entre elles i la Policia espanyola; fent honor a aquesta
reciprocitat, el proppassat dia vinti-nou de març va ser lliurat en els
límits fronterers (Perthús l’abans
citat MIGUEL PERONELLA FURQUET,
del qual es va fer càrrec l’inspector
Julio Escursell Díaz i els agents Fausto Alonso Batanero i José García Meire [...]. (Signat: Juan Marcos).
El 1943, any en què Laval permet
l’ocupació total de França, les relacions “professionals i personals”
entre el triangle policial alemany,
francès i espanyol estan en el seu
millor moment. Pierre Paronella,
fill del detingut, explica que ell tenia 6 anys quan un grup de policies
alemanys amb metralletes i amb casaques negres van entrar amb algú
que coneixia o parlava espanyol, a la
seva casa de Saint-Girons i des del
traster va veure com s’emportaven
el seu pare. Ni ell, ni la seva esposa,
Maria, no el van tornar a veure mai
més. Va ser executat a Girona per
consell guerra sumaríssim.
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Punt i seguit
L’objectiu de l’Estat franquista va
consistir a eliminar l’enemic, i per
això el va perseguir en tots els seus
exilis. Tenyir d’un mateix color vermell tota l’amalgama de tendències,
partits i posicions de manera uniforme, sense matisos, va ser l’estratègia
de la dictadura del general Franco
en la seva voluntat de demonitzar
un únic col·lectiu, un únic fugitiu.
Aquest estigma ha estat un dels més
grans triomfs del franquisme, fins al
punt d’aconseguir que l’adherència
d’aquesta idea pervisqui present en
la societat espanyola fins als nostres
dies, i allà roman. “Roig” no és exactament el comunista o anarquista,
“roig” és el portador del “mal”, que
no és cap altre que l’estigma democràtic, republicà. El gruix d’aquesta
“taca vermella”, construïda pel propi
discurs franquista, va haver de refugiar-se en territori francès, un territori
que va resimbolitzar l’exili, polític i
personal dels republicans espanyols.
Espanya no va ser un règim aïllat,
gairebé anecdòtic, lligat a la idiosincràsia de la societat espanyola, tancada, tradicional i conservadora. Fins
i tot en els seus períodes més foscos
de col·laboració amb el nazisme, va
haver de teixir una xarxa segura de
relacions amb els països occidentals.
I, acabada la Segona Guerra Mundial,
va desenvolupar unes estratègies decisives per mantenir la seva supervivència i perpetuar el seu dictador en
el poder.
El món de l’exili republicà va ser
complex, diferent i divers, vist pels
seus “adversaris” l’anomenat “problême espagnol” va ser un problema
polític intern per al govern francès
des de 1936 fins més enllà dels anys

50. I demostra, malgrat les polítiques
oficials de defensa democràtica per
part francesa de l’administració republicana en breus períodes de 19361939 i de 1944 fins a 1948, que l’exili
espanyol sempre va representar una
càrrega, un conflicte. I en períodes
de manca de llibertats un col·lectiu
resistent i antifeixista. Els republicans espanyols que des de 1939 ja
van lluitar a Narvik - la primera batalla de la II Guerra mundial -, passant per l’alliberament de Paris, fins
a participar en l’entrada al Niu de
l’Àguila de Hitler el 1945, sempre
van ser presents lluitant a favor de
la resistència, la llibertat i dels aliats. La memòria oficial francesa, presumptament oblidadissa, ha trigat 60
anys a reconèixer el paper actiu dels
exiliats contra el nazisme i a favor
també de la França lliure, organitzant la Résistance.
Contra l’exili republicà a França es
van plantejar els temes més durs i
més cruels de la nostra història com
a societat humana: censura, llibertat
d’expressió, il·legalitat internacional, operacions d’espionatge i detencions il·legals, col·laboracionisme,
repatriacions, extradicions, deportacions massives, extermini, racisme
i xenofòbia, contrabans monetaris i
extorsions, evasions de capital i un
llarg etcètera. En tots aquests processos, el franquisme hi va tenir un
paper destacat. No es pot continuar
afirmant la neutralitat espanyola ni
el seu aïllament durant el conflicte
mundial. Mentrestant a Espanya, en
una espècie d’esquizofrènia sobre el
passat, molts dels perpetradors encara tenen noms a carrers, edificis i
places públiques, com si el mal que
van cometre fos la més normal de les
banalitats.

LES GRANS FOSSES DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA ALS
CEMENTIRIS CATALANS: DOL, HISTÒRIA I MEMÒRIA
Conxita Mir Curcó

Catedràtica d’Història Contemporània
de la Universitat de Lleida

Lleis de memòria i espais de dol
Els cementiris han estat sempre
espais de dol i record. També de memòria amb una història a explicar,
tal com se’ls considera a la Xarxa
d’Espais de Memòria de Catalunya
(1931-1980) impulsada pel Memorial Democràtic, creada a partir de
la col·laboració d’aquesta institució
amb ajuntaments i diverses entitats
i associacions amb vistes a la conservació d’un patrimoni col·lectiu a
preservar.
“A l’origen de tot hi havia la reclamació reiterada de diferents col·lectius del dret de la ciutadania a la memòria i a la recuperació de les restes
dels qui havien estat víctimes de la
guerra civil i la repressió franquista.
La primera exhumació d’una fossa
comuna, feta l’any 2000, a Priaranza
del Bierzo (Lleó), els donà l’impuls
necessari per a formalitzar les seves
actuacions en el marc de la denominada Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica dels
anys de la República, la guerra civil
i el Franquisme. A Catalunya, la seva
activitat enllaçà amb el projecte iniciat per la Generalitat, sota l’impuls
de l’Associació Catalana d’Expresos
Politics, amb vistes al reconeixement, homenatge i reparació de les

Columnes del Fossar de la Pedrera de Montjuïc amb els noms dels executats pel franquisme
al Camp de la Bota entre 1939 i 1952

persones que van perdre la llibertat
per causa de la repressió franquista.
Fou amb iniciatives com aquesta que
la història d’aquests anys començà a
ser contemplada com a memòria política o pública, que defugia l’estricte àmbit privat. És en antecedents
com els esmentats que s’ha de cercar l’origen de l’aprovació, la tardor
de 2007, de les denominades lleis de
1

memòria per part del Parlament espanyol i català respectivament.1
Aquestes lleis són els marcs normatius de les politiques públiques de
memòria, de les quals els cementiris
i els indrets amb enterraments irregulars, a semblança del que es feia
a Europa, n’esdevingueren elements
principals. De fet, tot responia a la
percepció que un passat mal saldat

La Llei del Memorial Democràtic (13/2007), del 31 d’octubre, va ser aprovada
pel Parlament català en votació del 24 d’octubre de 2007. Pocs dies després, el
31 d’octubre, el Congrés de Diputats va votar la “ley por la que se reconocen y
amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durant la guerra civil y la dictadura” (Llei 52/2007, de 26
de desembre de 2007).
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ta legislació específica es recolzava
en els articles 12, 13 i 14 de la Llei
del Memorial Democràtic d’octubre
de 2007, on es contemplaven les
mesures encaminades a la identificació i localització de víctimes així
com la preservació dels espais en els
quals s’haguessin fet enterraments
irregulars. En la redacció de la Llei
de fosses, es van tenir en compte
les consideracions emeses per experts en diferents àmbits -juristes,
arqueòlegs, historiadors i responsables d’associacions de memòria-, els
quals acreditaven la conveniència
de senyalitzar, historiar i dignificar
aquests enterraments2.
Cementiri de Lleida. Mur amb els noms de les víctimes de la repressió franquista, inaugurat el 28
d’octubre de 2010

constituïa un dèficit democràtic.
Avançar en aquesta direcció va significar emprendre un llarg trajecte,
que encara no s’ha acabat de recórrer. Però, en qualsevol cas, l’aprovació d’aquestes lleis de memòria,
a desgrat del retard i de les limitacions, constitueix la més solemne
declaració que mai no s’havia dut a
terme sobre la injustícia i el rebuig
de la mort i el sofriment per raons
ideològiques a Espanya.
És cert que una dècada després de
la seva entrada en vigor continuen
existint encara dificultats a l’hora de
consensuar l’assumpció d’una memòria comuna en la qual tothom s’hi
pugui sentir representat. Tampoc
ha estat possible, encara, concertar formes de reparació dirigides a
les persones que han estat víctimes
de la violació dels drets humans,
d’acord amb el dret penal internacional i amb els requisits propugnats,
des del 2002, per una Cort Internacional pel que fa a les persones que
viuen sota les regles d’un Estat de
dret. No obstant això, potser no està
de més recordar que aquell mateix
any a Catalunya se celebrà un gran
acte cívic al Gran Teatre del Liceu
en el qual l’esmentada Associació
d’Expresos Polítics, amb el suport
de la resta d’entitats memorials que
s’havien anat creant des dels anys
setanta, reivindicà solemnement
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“la recuperació de la memòria de la
lluita contra la dictadura, el reconeixement dels qui hi participaren
i la creació d’una institució pública
dedicada a difondre aquesta memòria entre les noves generacions”.
Encara es trigaren cinc anys, però
finalment la promulgació de la Llei
del Memorial Democràtic esdevingué
una realitat en la qual confluïren les
aspiracions i les actuacions de les
entitats que havien començat a fer
camí, com foren les accions en pro
del reconeixement i la reparació dels
expresos politics o el cens de persones desaparegudes durant la guerra i
la dictadura, a causa dels bombardejos, els fronts de guerra, la repressió, l’exili o l’internament en camps
de concentració, que ja s’havia començat a confeccionar el gener de
2003. També fou en aquest moment
que assolí major impuls, arran del
context propici que es va donar desprès de les eleccions al Parlament
Català de novembre de 2003, la confecció d’un mapa de fosses comunes
de la Guerra Civil, potenciat arran
de l’aprovació el 17 de juny de 2009
de la Llei de Fosses, tinguda com a
modèlica arreu de l’Estat. Aques2

Localització, identificació i
dignificació
L’aprovació d’aquest nou marc jurídic permeté que, en poc més d’un
any, les grans fosses de la repressió a
Catalunya, situades en els cementiris provincials, comptessin amb una
intervenció memorial que contemplà
tant la dignificació de l’espai com la
documentació del que allí va succeir.
I el fet no es fútil ja que, tret del
cementiri de Montjuïc de Barcelona,
als de Girona, Tarragona i Lleida les
víctimes de la repressió de la guerra continuaven sepultades en l’anonimat d’uns espais mal arranjats,
deixats a la iniciativa de les famílies
dels allí enterrats.
D’aquí la importància que tingué
incorporar al redactat final de la Llei
el concepte de dignificació, que en
un començament es pensava ometre en raó d’una suposada redundància respecte a les prescripcions
fixades en el conveni de Ginebra
del 12 d’agost de 1949 i protocols
addicionals, relativa a la protecció
de víctimes, localització de persones
desaparegudes i mortes en conflictes
internacionals, així com a les actuacions per a la conservació i senyalització de les seves restes mortals.
Raons de naturalesa històrica i ju-

Vegeu, Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de
les persones desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura franquista, i la
dignificació de les fosses comunes.

rídica van jugar a favor de recollir
aquest concepte de forma explícita.
Resultava fàcil demostrar que a l’Espanya franquista no es va complir el
que establia l’esmentat Conveni de
Ginebra a l’hora de donar la protecció deguda a les persones civils
en temps de guerra, ni es va garantir el respecte i la digna sepultura
que mereixen les persones mortes a
conseqüència de l’ocupació o de les
hostilitats que podien haver-hi en un
indret determinat. Excepte el Fossar
de la Pedrera de Barcelona, tots els
cementiris de les capitals de província presentaven, després de setanta
anys de la fi de la guerra, un aspecte
allunyat de les previsions legislatives
europees. Corregir aquestes circumstàncies era un imperatiu indefugible
per a una societat que es volia democràtica. Preservar les grans fosses
de la repressió com espais de dol i
memòria, dignificats i ben historiats,
passà a ser una prioritat destinada a
fer desaparèixer de l’espai públic un
dels dèficits que impedien una real
conciliació social.
Els cementiris catalans i les fosses
de la repressió.
En efecte, l’any 2010 van iniciar-se les intervencions de memòria
als cementiris de les capitals de província. Es coneix prou bé que totes
les accions dutes a terme en fosses
comunes, siguin militars o civils, són
dipositaries d’elements d’un alt valor simbòlic. Els arranjaments de les
fosses comunes militars del Front de
l’Ebre o del Segre així com les fetes
en zones de rereguarda ho mostren a
bastament.3
En el cas de les grans fosses de
la repressió política, la seva càrrega simbòlica començà a fer-se evident ja en la immediata postguerra
quan, adaptant-se a les possibilitats
de cada moment, els familiars de les
víctimes hi expressaven el seu dol.
Fins ara s’ha prioritzat la preservació d’aquests grans enterraments
i no l’exhumació. Així es va creure
convenient quan es preparava la
redacció de la Llei de Fosses i confiem que en un futur es mantingui

aquest acord implícit, perquè optar
per l’exhumació causaria –com van
creure els qui van apostar per la dignificació i documentació– més problemes que satisfaccions individuals
es poguessin atendre. En qualsevol
cas, cal recordar que algunes de les
resistències a aquest tipus d’intervencions no foren menors4. Aconseguir actuar en tots els cementiris
catalans al cap d’un any de l’aprovació de la Llei de Fosses ha estat al
meu entendre un dels majors èxits
del Memorial Democràtic, assolit
fonamentalment gràcies a la bones
gestions fetes al respecte per qui fou
la primera directora d’aquesta institució, Maria Jesús Bono.
Dels quatre cementiris catalans,
el de Montjuïc fou el capdavanter
en matèria memorial. El fossar de
la Pedrera es començà a dignificar
ja als anys vuitanta, coincidint amb
el trasllat de les restes del president
de la Generalitat de Catalunya Lluís
Companys, executat el 1940. Quan
se’n resituaren les restes, l’Associació Pro-Memòria als Immolats per la
Llibertat de Catalunya, feia ja temps
que reivindicava que en aquest fos-

sar, on es va sepultar la majoria de
víctimes de la repressió franquista, hi
figuressin els noms dels 1.717 afusellats a la capital. Amb la confluència
d’interessos es començà a dissenyar,
des del Departament de Disseny i
Urbanisme de l’ajuntament de la capital, un conjunt memorial on, efectivament, figuressin els noms dels
morts per la Dictadura, a desgrat que
allí hi foren enterrats civils morts
per les raons més diverses durant la
guerra i postguerra, recordats molts
d’ells fins als anys vuitanta per unes
creus de fusta que els seus familiars
hi van posar, les quals desapareixerien a partir de la remodelació de la
zona. Segons testimonis personals,
també sembla que allí descansaven
algunes víctimes de la repressió que
esclatà a la rereguarda republicana
després del fallit cop d’Estat de juliol de 1936 contra la República. El
2012 es va aconseguir integrar tots
els relats en una darrera intervenció
impulsada pel Memorial Democràtic
consistent a explicar la història del
fossar en uns panells informatius situats prop de les columnes on gairebé vint anys abans van ser inscrits

Girona: Cementiri de Girona. Pany de paret inaugurat el 10 de novembre de 2010 amb els noms de les
víctimes de la repressió franquista, afusellades entre 1939 i 1942.

3
4

Vegeu http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/espais-de-memoria/
Pot consultar-se’n una síntesi a MIR, CURCO Conxita., “Rememorar a las víctimes: un recorrido por los espacios de duelo de las violencias de guerra y postguerra en Catalaña” dins Duelo y memoria. Espacios para el recuerdo de las
víctimas de la represión franquista en perspectiva comparada, Edicions de la
Universitat de Lleida, 2013. Pàg. 139-171.
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els noms de les víctimes. En aquests
panells es diu que “El fossar de la
Pedrera es féu conegut per ser el
lloc on foren inhumades les persones
executades a Barcelona per la Dictadura franquista (1939-1975)”. Avui
l’espai constitueix un lloc emblemàtic de memòria del país5.
Els fossars dels altres cementiris
provincials catalans són de dimensions menors i compten amb especificitats pròpies, entre elles l’absència d’equidistància en el tracte
que durant dècades van rebre les
víctimes dels bàndols enfrontats
en la guerra civil. Per això mateix
és aquí on les accions de memòria
resulten especialment necessàries
que, abans de 2010, només era possible localitzar la fossa comuna dels
represaliats per la Dictadura pels
senyals individuals de record que
deixaven els familiars.
La darrera actuació tingué lloc el
10 de novembre de 2010 al cementiri de Girona on, previ recompte de
víctimes hagudes entre 1939 i 1942,
es gravaren 510 noms en una planxa
de ferro, posada sobre un petit mur
en el qual ja figuraven els noms d’alguns dels afusellats que havien estat
honorats pels seus amb creus o esteles, retirades arran d’unes obres de
remodelació, ja encetada la transició. Se seguia el model d’intervenció
efectuada mesos abans al cementiri
de Tarragona, de titularitat del bisbat. Aquí hi tingué un paper clau la
persistent actuació de l’Associació
de Víctimes de la Repressió Franquista de la demarcació. El 16 de
gener de 2010 s’inaugurà la dignificació i senyalització d’un espai fins
llavors a penes conegut per la ciutadania. Gravats en una planxa de
ferro hi ha els noms de 724 víctimes
documentades entre gener de 1939
i desembre de 1945. Posteriorment,
s’hi instal·là el grup escultòric Dignitat, de l’artista Salvador Mañosa,
concebut com un símbol de dolor,
record i memòria que, el 12 de desembre, se situà al cantó de la relació de noms. Un mes després es va
inaugurar el Monument als afusellats
del Camí de l’Oliva. Se situà fora del
cementiri, a l’indret d’execucions
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durant la guerra, la revolució i la
dictadura El monument consta d’un
gran panell, que simula una font, en
el qual es feren més de 700 forats al·
lusius a les víctimes de la Dictadura
i també als afusellats prèvia sentència dels tribunals populars, vigents
entre 1936 i 1937. El lema gravat a
la part inferior “Per tots els qui van
morir defensant els seus ideals” ens
remet a una coexistència de dols que
es fa també present al cementiri de
Lleida.
Les característiques del cementiri lleidatà feren que la col·laboració entre el Memorial Democràtic i
l’ajuntament s’estengués a la Universitat de Lleida a l’hora no només
de proporcionar els noms, sinó sobretot de coordinar la integració en
una ruta de memòria de les diverses
realitats que conviuen en un mateix
espai i que requerien ser explicades globalment. En departaments
propers, situats en la part històrica
central del cementiri, es troben les
fosses de la repressió revolucionària
i franquista, ambdues amb més de
500 persones enterrades. Les primeres són recordades a través d’un
mausoleu i una monumental creu
als caiguts erigida en la immediata
postguerra i paulatinament netejada de simbologia franquista. Molt a
prop hi ha la fossa de les víctimes
del franquisme, procedents entre
1939 i 1945 de la majoria dels pobles
de la província, a excepció dels pallaresos morts i enterrats en fosses
comunes properes a la línia del front
que s’establi la primavera del 1938.
Només quan els seus familiars no es
trobaven a l’exili o havien abandonat els seus pobles d’origen, la seva
presencia podia ser recordada per
una creu de fusta –l’únic símbol que
inicialment es permetia utilitzar– i
posteriorment altres: creus o esteles
que amb el temps anaren incorporant noms, dates, fotografies, este5

les o inscripcions d’homenatge.
La seva situació a la rereguarda
republicana, a tocar amb el front de
guerra, explica que al costat de les
dues fosses de la repressió política
hi hagi també una gran fossa militar,
amb 502 soldats identificats, així
com les fosses obertes per acollir la
població civil, en les quals sembla
que també s’enterraren algunes de
les persones mortes a la presó o als
hospitals militars, sense oblidar el
fossar on se sepultaren les víctimes
dels bombardejos que va patir la
ciutat. La construcció de la memòria
d’aquest indret contempla el període que va del 1936 a la inauguració,
el 28 d’octubre de 2010, d’un recorregut en el qual es documenta un
conjunt de llocs de memòria rellevants, dos d’ells situats a l’exterior
del recinte. Se senyalitzà la porta
per on eren introduïdes les víctimes
de la repressió del període 1936 i
1938, i la tàpia del cantó oposat on
foren afusellades les víctimes de la
Dictadura. S’hi col·locaren els noms
de les víctimes d’ambdues repressions, els uns gravats en unes rajoles
que envolten el “Mausoleo a los Caídos”, els altres inscrits en el mur
de formigó armat de deu metres
de longitud que s’alçà en un lateral de la fossa comuna, mirant, com
si d’un diàleg es tractés, les creus
i esteles que els familiars dels republicans afusellats hi havien anat
col·locant al llarg del temps.
Les fosses militar i civil adjacents
comparteixen un mateix monòlit
en el qual es recorda “Combatents
i civils morts a conseqüència de la
guerra civil, 1936-1939”. El sisè lloc
de memòria correspon a un altre
monòlit situat enfront de la Creu
dels Caiguts, on foren enterrades les
víctimes de les bombes, mentre una
mica allunyat de la part històrica,
se’n troba un altre, alçat en 1983 a
instàncies de l’ajuntament de Llei-

La persona que coneix millor les vicissituds del llarg procés d’intervenció en
aquest fossar és l’historiador Ricard Conesa, coordinador de la darrera actuació
que s’hi efectuà. Aporta informació molt interessant al capítol CONESA, Ricard,
“Del duelo clandestino al recuerdo colectivo: el fossar del cementiri de Montjuïc”, dins Duelo y memoria. Espacios para el recuerdo de las vístimas de la
represión franquista en perspectiva comparada, op. cit. pàg. 171-199.

da i a sol·licitud d’uns pocs supervivents del camp de concentració
nazi de Mauthausen. Dos grans panells situats en dos punts centrals
del recorregut de la ruta descrita,
expliquen la història d’aquest conjunt memorial que segurament caldrà ampliar en algun moment amb
noves aportacions historiogràfiques.
Els espais de memòria son realitats
vives, sempre en construcció. Encara avui, supervivents i familiars dels
qui van perdre la vida com a conseqüència de la repressió, tractats
de rebels, bandolers o simplement
assassins tant a la Causa General -el
sumari que s’incoà a tot el país a la
cerca de culpables- com als consells
de guerra franquistes -la farsa judicial que es va organitzar amb els
mateix objectiu- continuen esperant alguna reparació, ni que sigui
moral, com ara la declaració de nul·
litat dels judicis del franquisme per
part del parlament espanyol, com
va fer el català amb l’aprovació per
unanimitat de la Llei 11/2017, del
4 de juliol, de reparació jurídica
de les víctimes del franquisme, al
temps que s’hauria de satisfer el
desig de localitzar les restes dels
desapareguts en els casos que es
desconegui on foren morts i enter-

Cementiri de Tarragona. Dignificació de la fosa comuna del cementiri de Tarragona amb el panell amb
els noms dels executats, inaugurada el 16 de gener de 2010, i el grup escultòric Dignitat, afegit el 12
de desembre del mateix any, a instàncies de l’Associació de Víctimes de la Repressió Franquista, que
ens han cedit la fotografia.

rats; un objectiu molt difícil d’assolir en els casos de víctimes de la
repressió política irregular. Per això
mateix, davant la singularitat de la
tipologia de fosses que existeix a
Catalunya, la conversió de les grans
fosses dels cementiris en llocs me-

morialitzats, ens ratifica en l’oportunitat de vetllar pel seu manteniment en perfectes condicions, atesa
la seva condició d’eina d’educació
ciutadana que cerca el coneixement
com a camí de comprensió d’un passat complex encara molt present.
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MEMÒRIA DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A L’ESPAI PÚBLIC: EL
FOSSAR DE LA PEDRERA I EL CAMP DE LA BOTA1
Ricard Conesa i Sánchez

Observatori Europeu de Memòries
Universitat de Barcelona

L

a visita del president de la RDA,
Eric Honecker, a la fossa comuna
de Barcelona per deixar unes flors
allà on estava enterrat el seu amic de
joventut, el brigadista Hans Beimler,
va evocar tota una sèrie de records
d’infantesa a l’escriptor Paco Candel.
Era octubre de 1988, però l’episodi el
transportava a 1936, quan vivia a les
Cases Barates de Can Tunis i la canalla que jugava als cingles que envoltaven la fossa veia com enterraven
els cadàvers: «Cuando aquello era
la vulgar fosa común y no el cuidado
Fossar de la Pedrera, muchos familiares colocaban a sus deudos una lápida
o una cruz. Conforme las tandas de
muertos se superponían, algunos iban
elevando el túmulo de tierra de sus
difuntos, buscando una rara supervivencia, la de un muerto tuyo que no
deseas que muera definitivamente,
hasta que el exceso funerario se los
comía»2. Recordava com hi havien
enterrat el seu amic “Raurito”, mort
d’una pulmonia, recordava com hi
enterraven els pobres, els indigents,
les víctimes dels bombardejos, els
“passejats” durant l’esclat revolucionari de l’estiu del 1936 i com, més
tard, a partir de l’entrada dels franquistes, s’hi enterraven els cadàvers
dels afusellats al Camp de la Bota3.
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Candel explicava: «Ya acabada la
Guerra Civil, volvíamos a aquellas
alturas oteantes sobre la fosa. Ya no
enterraban a tantos, pero gozábamos
de otro espectáculo, el de los parientes buscando afanosamente sus muertos, intuyendo, suponiendo dónde
estarían sepultados. Llevaban ramos
de flores que al final abandonaban
en cualquier lado de aquella tierra
que era de todos porque no era de
nadie»4. El paisatge que Candel havia
vist de nen al cementiri de Montjuïc, poc tenia a veure amb el que veia
l’octubre de 1988; aquella fossa comuna de la infantesa s’havia convertit en el Fossar de la Pedrera, cosa
que hagués estat impossible sense la

tenacitat d’aquells familiars que buscaven els seus morts en aquella terra
que no era de ningú.
Una terra de ningú
Els records descrits per Candel encaixaven amb el que, anys abans, havien explicat una sèrie de familiars
a la periodista Marià Favà, quan feia
una crònica de l’acte d’homenatge a
la tomba de Francesc Macià el dia de
Nadal de 1977: «Tenia set anys quan
van matar el pare. Anàvem al fossar
amb molta por. On és? Preguntàvem.
Per allà. I escampàvem els clavells
vermells per terra. En el control, de
vegades escorcollaven la bossa de la

1 Aquest article s’ha dut a terme en el marc del projecte de recerca“Arte público
y memòria” HAR 2017-84322-P
2 CANDEL, Francisco «Brigadistas en la fosa común» dins: El Periódico de Cataluña, 17/10/1988
3 Segons l’historiador Joan Corbalán, entre 1939 i 1952 foren executades a Barcelona 1.717 persones, de les quals 1.686 foren afusellades al camp de la Bota (de
les 31 persones restants, 23 van ser executades per garrot vil a la Model i 8 van
ser afusellades al castell de Montjuïc). CORBALÁN GIL, Joan. Justicia, no venjança. Els executats pel franquisme a Barcelona (1939-1952). Valls. Cossetània,
2008. D’altra banda, segons la base de dades de l’Arxiu Nacional de Catalunya,
es comptabilitzen un total de 1706 persones executades a Barcelona (consulta
de desembre de 2018).
4 CANDEL, Francisco «Los muertos que están y no están» dins El Periódico de Cataluña, 24/10/1988

mare. A dalt, en els cingles, hi havia guàrdia civil». Explicaven que el
fossar entrà en funcionament durant
la guerra i que en aquells moments
estava ubicat fora del recinte del
cementiri. En iniciar-se els afusellaments, els familiars dels executats hi
acudien i preguntaven on eren enterrades les persones que havien estat
executades al Camp de la Bota tal dia
de la setmana. Quan se li preguntà a
algun dels familiars per què no reclamaven el cos, responia «Molts ho feien, però no aconseguien res. Sovint,
ni tan sols no se sabia quin dia els
havien matat». Respecte a les condicions en què es trobava la fossa un
altre testimoni deia: «La meva mare
es va quedar vídua amb vuit fills. La
més petita tenia dies. Jo, vuit anys.
Recordo que feia una pudor terrible.
Em tapava el nas amb les faldilles
de la mare. [...] Imagina’t si estava en males condicions tot això que
vaig veure una dona que, gratant una
mica la terra, va trobar el marit i els
dos fills que li havien afusellat. Amb
un mocador els eixugava la sang de
la cara»5.
A les acaballes de 1977, després de
publicar un seguit de cartes a l’Avui
i d’organitzar una sèrie de trobades a l’església de Pompeia, molts
d’aquests familiars d’afusellats pel
franquisme i enterrats a la fossa comuna de Barcelona constituïren l’Associació Pro-Memòria als Immolats
per la Llibertat a Catalunya6. D’entre
els objectius que s’havien marcat, hi
havia el d’aturar els enterraments
en aquest espai, que s’arrangés, erigir-hi un monument i fer-hi un homenatge anual a les víctimes de la
dictadura. Mentre negociaven amb
l’ajuntament, ells mateixos iniciarien
una subscripció popular per finançar
el Monument als immolats per la llibertat a Catalunya, el qual seria finalment instal·lat el 1984 al pati del
Parlament i una còpia en bronze es
col·locaria al Fossar, on farien les
commemoracions anuals el diumenge més proper al 15 d’octubre. Amb
molt d’esforç, l’associació va anar superant les resistències perquè es dignifiqués aquest espai. El 27 d’octubre
de 1985 es va inaugurar la remode-

lació del Fossar de la Pedrera, fruit
del projecte de l’arquitecta municipal Beth Galí, un projecte que s’havia
concebut com un recorregut memorial que passava per diferents espais i
que culminava en la tomba del president Lluís Companys, on pocs dies
abans hi havien traslladat les seves
restes. Així mateix, el nou Fossar de
la Pedrera no estaria exempt de debats7: Quins noms havien d’aparèixer
inscrits en les columnes de l’entrada?
S’hi commemorarien tots els morts de
la Guerra Civil o només les víctimes
del franquisme? S’hi podrien aixecar
memorials de víctimes que no hi eren
enterrades?... El Fossar de la Pedrera esdevindria un memorial singular,
un palimpsest amb diversos nivells de
lectura, amb una sèrie de memòries
allí representades i amb unes associacions que resistirien el pas del temps
per tal de dur-hi a terme les seves
commemoracions.
Mort el dictador, a poc a poc, començaren a legalitzar-se entitats
vinculades a la memòria de la lluita
antifeixista i antifranquista: la Lliga de Mutilats i Vídues de la guerra
d’Espanya (creada el 1976 i legalitzada el 1977); l’Amical de Mauthausen
(creada el 1962 i legalitzada el 1978);
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics (creada el 1976 i legalitzada el
1980); l’Associació Pro-Memòria als
Immolats per la Llibertat a Catalunya
(creada el 1977 i legalitzada el 1980);
etc. A partir de la transició, aquestes
entitats recordarien obertament les
víctimes republicanes de la guerra,
de la Segona Guerra Mundial i de la

dictadura. Ho farien en espais de memòria concrets, com el fossat de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc (on
fou afusellat Lluís Companys), el Fossar de la Pedrera, la tomba de Francesc Macià i davant del nínxol de Lluís
Companys. Més endavant, l’Amical de
Mauthausen iniciaria, a més, la pràctica de senyalitzar i aixecar monòlits
–habitualment als cementiris- en memòria dels republicans i republicanes
morts als camps nazis. Generalment,
ho farien a les ciutats on celebressin
reunions i assemblees generals com
Lleida (1983), Tarragona (1984), Valdepeñas de Jaén i Saragossa (1985),
Figueres i Girona (1986), Osca i Barcelona (1987), etc.8. Tanmateix, el
Fossar de la Ped rera era l’escenari
recurrent d’aquestes entitats per recordar el significat de la lluita antifeixista. Més endavant, l’Amical dels
antics guerrillers espanyols a França
hi celebraria el “Dia del Guerriller”
(1 d’octubre); o hi duria a terme els
homenatges anuals que, juntament
amb l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, farien cada mes de febrer en memòria dels guerrillers del
PSUC executats els mesos de febrer
dels anys 1946 i 19499. Seria en un
d’aquests actes quan Domènec Serra
Estruch, president de l’Amical dels
antics guerrillers, va cloure el seu
discurs d’homenatge anunciant:
«En aquest acte s’han citat els
noms dels afusellats, quasi tots al
Camp de la Bota. I em permeto
adelantar-vos (sic) que s’han fet
unes gestions per part de familiars
dels sacrificats, per part nostra i

5 FAVÀ, Maria. «Montjuic: homenatge als morts del silenci»” dins Avui, 28-12-1977
6 BERNAL, Maria Dolors i CORBALÁN, Joan. La veu dels morts silenciats: Associació
Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya. Barcelona: Generalitat
de Catalunya, 2017.
7 Per al procés de construcció del memorial del Fossar i els diferents debats al
seu voltant, vegeu CONESA, Ricard «Del duelo clandestino al recuerdo colectivo:
el Fossar de la Pedrera del cementerio de Montjuïc» dins: MIR, Conxita i Josep
GELONCH (eds.) Duelo y memoria. Espacios para el recuerdo de las víctimas de
la represión franquista en perspectiva comparada. Lleida: Edicion de la UdL,
2013, p.171-198
8 TORAN, Rosa. Amical de Mauthausen: Lucha y recuerdo. 1962-1978-2008. Barcelona: Amical de Mauthausen, 2008, p.129-132.
9 Es tractava de Cisquet Serrat Pujoler, Joan Arévalo Gallardo, Manuel Donaire
Moreno i Joan Hernández Lizán (executats el 25 de febrer de 1946); i d’Angel
Carrero, Numen Mestre, Joaquim Puig Pidemunt i Pere Valverde (executats el 17
de febrer de 1949).
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d’altres organitzacions, perquè en
el Camp de la Bota, on està en període d’estudi el fer-hi passar unes
grans avingudes amb motiu de les
olimpíades, no s’esborri el record
d’aquells sorrals on s’hi ha escolat
tanta sang. I hem demanat (però
arribarem fins a l’exigència) que
l’ajuntament de Barcelona recordi d’una forma perenne el lloc del
sacrifici dels nostres companys. No
volem que les noves urbanitzacions
o vials que es puguin fer esborrin
el record de tants sacrificis per la
Llibertat, per Catalunya i per la Democràcia»10.
L’Amical havia estat legalitzada el
23 d’agost de 1984 i tenia els seus
orígens en la delegació catalana de
l’Amical de guerrillers de Tolosa de
Llenguadoc. D’aleshores ençà, s’havien proposat identificar i senyalitzar diferents espais en el territori
on haguessin estat enterrats els seus
companys i companyes morts en combat a Les Bordes, Alòs d’Isil, Besalú,
Maçanet de Cabrenys, Colungo i Morillo de Monclús (Aragó), Capçanes,
Castellnou del Bages, etc. El discurs
citat de Domènec Serra era de febrer
de 1988, però el monument al Camp
de la Bota no s’aixecaria fins quatre
anys més tard, el 1992. Entremig,
amb altres entitats, es va arribar a
crear una Comissió Pro-recordatori
dels Immolats al Camp de la Bota11
amb una preocupació que es mantindria durant els anys: que el desenvolupament urbanístic vinculat a les
Olimpíades pogués canviar completament la fisonomia d’aquest espai,
esborrant els rastres de la memòria
de la repressió franquista12. Tanmateix, dins de la política urbanística de
“monumentalitzar la perifèria”, dissenyada per l’arquitecte Oriol Bohigas, va emmarcar-se l’escultura Fraternitat, obra de Miquel Navarro, que
senyalitzaria aquest espai13. Es tractava d’un obelisc de gran alçada, 28
metres d’acer corten, i situat al final
de la Rambla Prim. Tot i així, la seva
inauguració, el 20 de juny, va passar
força desapercebuda per a la premsa. La por dels antics guerrillers no
era infundada. El desenvolupament
urbanístic de la ciutat feia desapa-
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rèixer l’antic paisatge barceloní per
crear-ne un de nou. L’antic fortí ja
havia desaparegut als anys seixanta
i les obres acabarien definitivament
amb qualsevol rastre del barraquisme
històric d’aquella zona de la ciutat.
Però no seria en aquest cas el desenvolupament lligat a les Olimpíades,
sinó l’operació del Fòrum de les Cultures, construït entre l’any 2002 i
2004, el que acabaria enfonsant sota
el mar els darrers vestigis del parapet on es duien a terme els afusellaments14. Les obres van fer perillar,
fins i tot, el futur del monument de
Miquel Navarro, cosa que va despertar una onada d’indignació que inspiraria l’artista Francesc Abat per fer
una original exposició itinerant que
denunciés l’oblit públic al voltant del
Camp de la Bota15. Es tractava d’una
exposició “en construcció” i amb forma d’arxiu, que anava creixent amb
les aportacions dels testimonis de les
ciutats on anava (al gener de 2005
inicià, al Prat del Llobregat, un itinerari de dos anys i mig per onze ciutats
diferents).16 El monument finalment
va resistir l’embat del Fòrum; però

tot i haver denunciat la seva possible
desaparició, les associacions continuaven sense identificar-se ni veure’s
representades en aquest memorial de
missatge confús.
Als marges de la reconciliació
La inscripció que acompanyava el
monument el 1992, feta per l’ajuntament, estava dedicada a «les víctimes de la guerra a la zona del Camp
de la Bota», obviant que el gruix
d’afusellats en aquell espai ho va ser
a la postguerra17. Amb les obres del
Fòrum, al 2004, s’hi va canviar la inscripció i a «les víctimes de la guerra» s’hi va afegir «i de la postguerra
1936-1952». D’aquesta forma, es posava dins el mateix sac els 44 militars
executats el 1936 per haver participat en el cop d’Estat del 19 de juliol
amb les 1.686 persones afusellades en
aquest lloc pel règim franquista entre
1939 i 195218. No seria fins l’any 2010,
a causa de la insistència de l’Associació Pro-Memòria als Immolats, quan
es tornaria a canviar la inscripció, ara
sí «En memòria a les víctimes repu-

10 «L’acte del Fossar de la Pedrera» dins L’Enllaç. Amicale des anciens guerrilleros espagnols en France (F.F.I.) AAGE. Butlletí interior. Gener-Febrer de 1988.
11 Sobre la Comissió pro-recordatori, vegeu “Nuestra asamblea general ordinaria”. 16
de febrero de 1989» dins: L’Enllaç. Gener-Febrer de 1989.
12 Entre 1986 i 1992, entre la designació de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics i
la seva celebració, la capital catalana va passar per una transformació urbana crucial, amb projectes de gran envergadura i transcendència; una fase caracteritzada
per l’entrada de grans operadors capaços de promoure obres magnes en poc temps,
reforçant l’apropament de l’ajuntament al mercat financer i augmentant les expectatives d’especulació. Vegeu MONTANER, Josep M. “La evolución del “modelo Barcelona” (1973-2004)” dins MONTANER, J.M.; ÁLVAREZ, F.; MUXÍ, Z. (ed.): Archivo crítico
modelo Barcelona 1973-2004, Barcelona, ajuntament de Barcelona, 2011, p.14.
13 Per al plantejament urbanístic de Bohigas a Barcelona, vegeu BOHIGAS, Oriol: La
reconstrucció de Barcelona, Barcelona, Edicions 62, 1985.
14 Un informe cartogràfic elaborat el 2018 pel Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i
encarregat pel Comissionat de programes de memòria de Barcelona certifica que els
darrers vestigis del parapet se situen sota les aigües del port esportiu del Fòrum.
15 «Dossier: El Camp de la Bota» dins: L’Avenç, maig 2004.
16 ABAD, Francesc. El Camp de la Bota. [Catàleg vol.II] Barcelona. S.d. Vegeu també
www.francescabad.com/campdelabota Mentre s’escriu aqust article, el Comissionat
de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barceona ha anunciat la reinauguració
d’aquesta exposició al Museu d’Història de Barcelona per al 22 de febrer d’enguany
i la inauguració per al dia 24 del mateix mes d’un nou espai memorial a la zona del
Fórum, una obra també de l’artista Francesc Abad que, sota el títol de “Parapet de
les executades i executats, 1939-1952”, inclourà tots els noms de les persones afusellades en aquest espai.
17 Vegeu la fitxa corresponent al monument “Fraternitat” a la base de dades d’Art Públic de l’Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat/artpublic), elaborada per Jaume
Fabre i Josep M. Huertas.

blicanes afusellades en aquest indret
per la dictadura franquista entre els
anys 1939 i 1952»19. Entre la primera
i la darrera inscripció passaren divuit
anys que descriuen l’evolució del relat sobre la guerra civil a l’espai públic, del predomini de la “ideologia
de la reconciliació”20 a la reivindicació de la II República i de l’antifranquisme. Preguntat pel significat del
monument del Camp de la Bota, el
seu autor, l’escultor Miquel Navarro, responia: «[...] hi ha que dir (sic)
que, com (que) allò era el Camp de
la Bota, que era un camp d’afusellament de la guerra, en certa mesura
era un monument que tenia que (sic)
fer un poquet de conciliació, per això
el títol és “Fraternitat”21. Reconciliació, concòrdia, conciliació...eren
paraules que canviaven de significat
en funció del grup que les emprava i
el moment en què es deien, i ja des
de la transició començaren a utilitzar-se per no enfrontar-se al passat
i donar-lo per superat, malgrat que
les ferides continuessin obertes. Es
despolititzava el passat i s’enaltia la
figura de la víctima com una institució moral. No importava el seu projecte de vida, el que va fer o pel que
va lluitar, el que importava era que
havia mort i que, per tant, s’havia
d’homenatjar. Aquesta equiparació
moral servia per guardar una equidistància calculada i no feia comprensible el conflicte, ja que per haver-hi
víctimes, bé hi devia haver victimaris
i responsabilitats, de la qual cosa no
es parlava. Per contra, es va optar
per l’opció del “tots van ser culpables”, que era una forma de dir que
“tots van ser innocents”. Aquest posicionament havia quedat clar en el
comunicat del govern espanyol el 18
de juliol de 1986 per commemorar
els cinquanta anys de la guerra o en
les paraules que el president Pujol va
enviar a la “missa de reconciliació”
que se celebrava aquell mateix dia a
l’església de Sant Josep Oriol de Barcelona; l’alcalde Maragall va insinuar
que feixistes i antifeixistes s’haurien
de donar la mà el dia que es va inaugurar el monument als brigadistes internacionals a la Rambla del Carmel
el 1988, però encara seria més polè-

Acte comemoratiu del 18 d’abril de 2010 al peu del monument “Fraternitat” quan se’n va canviar per
darrer cop la inscripció.

mic i enutjaria més les associacions
quan el 15 d’octubre de 2004, essent
ja president de la Generalitat, va dir
al fossar de la Pedrera que allà també
s’hi haurien d’homenatjar els morts
de la rereguarda republicana, distorsionant així el significat d’un memorial clarament antifeixista22. Malgrat
el relat de la reconciliació que predominava tant a les institucions com
en bona part de la població, a través
de l’espai públic es pot llegir la pugna
d’aquestes associacions vinculades a

la memòria republicana i antifranquista tant per sobreviure com per
donar un significat diferent a aquests
escenaris de la repressió de la dictadura. Domènec Serra ho expressava
clarament: «El largo camino hacia
la verdadera reconciliación nacional
pasa por la reivindicación de la verdad histórica, la señalización de las
tumbas guerrilleras, el enaltecimiento de los defensores de la libertad, la
reafirmación de la memoria histórica
de los pueblos»23.

18 Els historiadors Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya xifren en 44 els militars
afusellats al Camp de la Bota entre setembre i octubre de 1936, condemnats per
un Tribunal Popular a causa de la seva implicació en el cop d’Estat del 19 de juliol.
SOLÉ i SABATÉ, Josep M. i Joan VILLARROYA (1990) La repressió a la rereguarda de
Catalunya (1936-1939). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. I, p.
146-169, i del vol. II, p.57-66.
19 A més del canvi d’inscripció, el Memorial Democràtic col·locà un plafó informatiu a la zona del Fòrum que pertany a Sant Adrià de Besós, creient que en aquell
emplaçament era on es trobava el parapet d’afusellament.
20 VINYES, Ricard. Asalto a la memoria. Impunidades, reconciliaciones, símbolos y éticas. Barcelona: Los libros del lince, 2011, p.25.
21 Entrevista de l’autor a Miquel Navarro (19/12/2018)
22 En el comunicat el govern deia que s’havia de recordar “con respeto a quienes,
desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad
diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”, vegeu «“Una
guerra civil no es un acontecimiento conmemorable”, afirma el Gobierno» dins El
País, 19/07/1986; les paraules de Pujol “El record de la guerra que ens va dividir
ara fa cinquanta anys i que va enfrontar uns germans contra altres, cal fer-lo en una
línia de concòrdia, de perdó mutu, de reconciliació. No va haver-hi ni vençuts ni
vencedors. Cal respectar-nos els uns als altres i cal saber oblidar, amb magnanimitat,
tot el que hagi de ser oblidat. I, sobretot, no hem de tornar a obrir ferides sinó que
hem de tornar a construir un futur millor que el que vam trobar nosaltres», vegeu
SCAGLIOLA, Andrés «Cambio en las políticas públicas de memoria en Cataluña: el
pasado como problema» dins: Entelequia. Revista interdisciplinar: monográfico, n 7,
setembre de 2008 (www.eumed.net/entelequia); per a l’episodi de Maragall, vegeu
CONESA, Ricard «David contra Goliat: memoria, reconciliación y espacio público en
la Barcelona de los ochenta» A: Historia , Trabajo y Sociedad, n 9, 2018, p. 101-123;
per a les paraules de Maragall al Fossar, vegeu CONESA, Ricard (2013)
23 DSE «El largo camino de la verdadera reconciliación nacional» A: L’Enllaç. Maig-Juny
de 1989.
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EL COM I EL PERQUÈ DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA
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l pes feixuc de la derrota democràtica va deixar un llegat de dolor i repressió que afectà de forma
dramàtica la societat catalana. Espanya havia perdut la llibertat i la
democràcia, però Catalunya ho havia perdut tot.
A la mort per execució d’unes 4000
persones que foren condemnades en
consells de guerra, la victòria del
franquisme, la persecució genocida
contra la llengua, la cultura catalana i totes les institucions públiques
del país, a més a més, cal sumar-hi
la calculada repressió selectiva contra els ens privats o particulars que
tenien com a objectiu la sociabilitat
política, cultural, esportiva, artística o de pensament basada en la
llibertat i la creació, en els valors
democràtics i fins i tot en el mateix
concepte de liberalisme.
La por quedà instal·lada en la consciència de la majoria de la població
catalana, un temor vaporós, consistent, però que es manifestava de forma molt variada. Una por que explica
en part el franquisme consolidat.
Catalunya ho havia perdut tot.
L’any 1939 al drama de la guerra,
això és, mort i destrucció, s’hi havia d’afegir l’èxode de tot un poble,
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l’exili de gairebé mig milió de persones, sobre una població de tres milions d’habitants, dels quals quasi la
meitat no tornaria mai més.
Eren els quadres polítics, culturals, socials, sindicals i cívics. La
part de la societat que més s’havia
implicat en el món de la Generalitat
de Macià i Companys de construir un
país més just, millor en una Espanya
republicana que reconeixeria el seu
caràcter plurinacional.
A la repressió de les passions desbordades en les darrers mesos de
l’acabament de la guerra amb assassinats sense control, s’hi hagueren
de sumar els escarnis a la població
considerada roja-separatista i les
vexacions sofertes per les dones més
implicades.
El règim presidit pel General Franco posà l’administració i els mecanismes del nou Estat al servei del càstig
i la venjança contra els vençuts. La
repressió que afectà tots els àmbits
de la vida pública de la població, en
certs casos fins i tot de la privada, no
va ser fruit d’una voràgine exaltada
de postguerra, sinó que va ser una
manera d’actuar dissenyada i executada de manera freda, calculada,
selectiva i arbitrària.

La repressió va ser més gran i
profunda a les zones rurals, on a
l’embat, a l’empenta i a la il·lusió
per canviar pretèrites relacions socio-econòmiques i personals s’hi
hagué de sumar el coneixement directe, quotidià entre els veïns del
mateix poble o localitat.
La repressió exercida contra els alcaldes republicans fou un instrument
ideal per abatre, atemorir i terroritzar tothom. Gent normal i corrent,
de la Catalunya profunda, de la plana i de la muntanya, de les zones litorals i de les més industrials. Una
Catalunya política àmplia, formada
per una barreja de batlles pagesos
o jornalers, treballadors industrials,
de professionals liberals, de fabricants i burgesos; el franquisme, amb
la repressió i la seva condemna a
mort, pretengué acabar amb Catalunya, tota, sense diferències.
Les relacions i la coneixença directa, fins i tot l’aparició de vells ressentiments del passat polític i personal,
van trobar en el fracàs de la revolta
sediciosa franquista i el buit de poder posterior l’aparició i la via lliure
cap a revenges que, amb la victòria i
consolidació del règim franquista, se
superarien amb escreix.

Les tropes franquistes entraren a
Catalunya els darrers dies de març
de 1938 per la zona del Segre i els
primers dies d’abril per la zona de
la Terra Alta i el Baix Ebre, fins al
final de la guerra; 11 mesos després,
tothom que podia témer la repressió franquista va poder emprendre el
camí de l’exili, raó per la qual l’èxode català fou ben quantiós i majoritari en comparació amb els que es
van produir abans i després a la resta
de l’ Estat.
L’eix del sistema s’assentava sobre
el general Franco i l’Exèrcit que ell
anava dissenyant, amb la pretensió
explícitament anunciada de no voler
la participació política de la ciutadania. El franquisme va ser sempre
una dictadura militar que va teixir
una teranyina amb les diferents unitats militars desplegades sobre Catalunya. L’Exèrcit franquista, com ens
clau de l’Estat, sempre va ser vist i
sentit com un cos estrany a la societat catalana. Vèrtex de la repressió.
No es pot menystenir un fet cabdal: a l’agraïment general, entusiasta i lògic de l’Església per haver-la
salvat de la persecució i dels estralls de la Revolució, la guerra i les
prebendes per utilitzar-la que posteriorment els foren concedides pel
franquisme seguiren unes inquietuds
que, tot i que inicialment eren petites, creixeren en els anys immediats
del franquisme totalitari.
Una repressió que s’estén amb la
depuració a tots els llocs de treball,
on l’espectre va de l’expulsió, a anys
de condemna, pèrdua de confiança
laboral o retrocés en la qualificació
dels mèrits de treball, tant a les fàbriques com en el món de tots els
col·legis professionals i els ens públics i privats més diversos. Dels
col·legis d’advocats als de metges o
enginyers, als ajuntaments, companyies de tramvia, metro, autobusos i
ports, cambres de comerç i indústria
i, en definitiva, al ventall més ampli.
Del càrrec més alt al més petit, tothom passava per la depuració.
Això conduïa a una taca d’oli que
s’estenia per la complicitat i beneficis per als qui de bell nou ocupaven els llocs de treball de la gent

represaliada, forçadament absent.
Cal tenir sempre present, a l’hora de
fer una anàlisi històrica, la repressió per activa o passiva, com a botí
de guerra, pels beneficis econòmics
o laborals per haver signat denúncies que anul·laven, amb la mort, la
presó o el càstig laboral; la repressió esdevenia, i seria fins el final del
franquisme, arma de lligam i consolidació del Règim.
Els tres poders que s’encarregaren d’exercir la repressió a tots els
nivells foren la Falange, la guàrdia
civil i els Ajuntaments. Els seus informes van ser essencials per a sentenciar les persones jutjades d’una
manera o altra. Les acusacions que
utilitzaren els membres d’aquestes
organitzacions foren en tots els casos imprecises i no aportaren cap
mena de proves. Les denúncies, en
la majoria dels casos, es basaren en
rumors, en creences i en conviccions
dels acusadors, que serviren per iniciar el procés. En el moment que els
repressors creien oportú, denunciaven davant les forces de la guàrdia
civil una persona concreta que consideraven culpable. Aquesta denúncia
era formalitzada habitualment de
manera verbal davant de la guàrdia
civil per una o diverses persones, segons els casos.
En cap moment els qui feien les
denúncies aportaven proves sinó que
únicament la seva paraula i la seva
afiliació al partit únic (FET y de las
JONS) eren motius més que suficients per detenir la persona en qüestió. Com que la tasca de recerca de
proves hauria estat molt llarga i laboriosa, la qual cosa significava que
no es podien dur a terme ràpidament
els càstigs i les venjances, s’utilitzaren uns mètodes indiscriminats molt
simples i primaris, ideats per aconseguir resultats immediats. Mitjançant
la utilització del rumor, la creença o
altres tòpics es va poder fer ús de la
força i la violència pública contra el
personal antifranquista.
La utilització del rumor fou una
forma senzilla per denunciar una
persona, malgrat que no se sabés si
havia tingut participació o no en algun fet delictiu. Va tractar-se d’una

apreciació col·lectiva, que la comunitat emprà amb la finalitat de
protegir-se d’allò que ella mateixa
prèviament havia establert com a
nociu. Això, però, no representà cap
entrebanc perquè el rumor fos utilitzat com una autèntica arma perversa, a la disposició d’uns elements
polítics exaltats. El rumor i la creença també van ser utilitzats fora de
l’àmbit legal, en la vida quotidiana,
i causaren la marginació i l’exclusió
social d’un percentatge elevat de la
població.
Ja davant de la guàrdia civil, la
persona detinguda era interrogada
per diferents agents i feia la seva
primera declaració. Abans de declarar facilitava el seu nom i cognoms,
l’edat, l’estat civil, el lloc de naixement, el carrer on vivia, el nom
dels pares i la seva filiació política.
Un cop donava les seves dades, un
dels guàrdies civils li llegia, punt per
punt, les acusacions que s’havien
presentat en contra de la seva persona. Ja conegudes les acusacions,
el detingut iniciava la seva declaració on es dedicava a explicar la seva
actuació durant el mesos de guerra, tot negant les imputacions més
greus.
Un cop finalitzava la seva declaració, l’acusat la signava i quedava
privat de llibertat a les dependències de la guàrdia civil, tot esperant
de ser traslladat a una presó. Abans
de finalitzar aquest primer procés,
els denunciants havien de declarar davant les forces d’ordre públic
sobre l’actuació de la persona denunciada. En aquestes declaracions
aquests testimonis es reafirmaven en
els fets denunciats.
En el moment que el jutge militar
rebia la denúncia, incoava el judici
sumaríssim. A continuació sol·licitava els informes sobre l’acusat a
l’ajuntament, la guàrdia civil i la
Falange. No importava el fet que
hagués estat, en moltes ocasions, la
mateixa Falange la denunciant perquè el jutge militar instructor del
cas tornés a demanar-li informació.
En aquesta demanda d’informació el
jutge militar requeria les següents
dades: «Ruego [...] remitir a este
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Juzgado, con la mayor urgencia, informe detallado y por separado respecto la conducta observada por los
sujetos anotados al margen, en sus
aspectos moral, público y privado,
social y político, antes de la iniciación del Glorioso Movimiento Nacional, así como sus actividades en relación con el mismo, especificando:
si actuó como dirigente o dirigido, si
desempeñó cargo alguno en las Milicias rojas y luchó en los frentes de
combate, si formó parte de alguna
Checa o tribunal popular, si contribuyó de algún modo, con su persona
o bienes, a la oposición del triunfo
de Nuestras Armas, si intervino en
mítines políticos o sociales, si pertenecía a algún partido encuadrado
en el frente popular, y, en fin, concentrado todos los actos subversivos
que haya realizado así como los delitos comunes que haya cometido y
personas que de los mismos pueden
dar razón, pues así lo he acordado
en el procedimiento sumarísimo que
contra dichos sujetos instruyo [...]».
També s’especificava la seva filiació política i si havia marxat al front
de manera voluntària. La informació
demanada, seguint les ordres de la
Llei de Responsabilitats Polítiques,
de 9 de febrer del 1939, havia de
parlar de l’actuació de tots els subjectes des de l’octubre de 1934 fins
al juliol de 1936.
Cal remarcar un cas molt destacat
de repressió i depuració, la que anà
contra els mestres d’escola del país.
Aquell grup de persones que intentà
de debò, de forma plural, des de la
base, des de l’escola, enlairar el nivell global del pensament i de la llibertat. “El Magisterio es culpable”,
havia dit de forma acusadora el sanguinari dictador. S’ha estudiat molt
bé la repressió contra el Magisteri;
l’odi contra els mestres a Catalunya,
i a la resta de l’Estat, va ser terrible. En el cas català encara més, altre cop, per la persecució contra la
llengua i cultura del país.
La repressió econòmica abastà el
fracassat intent de convertir -com
havien declarat destacats jerarques
del Règim franquista- Catalunya en
un solar. Hi hagué intents diversos,
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com escrigué honestament Dionisio
Ridruejo quan era un exaltat franquista, esdevingut posteriorment un
veritable demòcrata, de buidar la
indústria catalana per instal·lar-la
en d’altres llocs de l’Estat; era allò
que s’afirmava en plena guerra, sense embuts ni mesura, de la Peligrosa
concentración industrial en la región
catalana. Una repressió econòmica
que pagarien en la seva carn i vida
tots els treballadors amb sous de
misèria, i unes condicions laborals
extremes. Impotents i indefensos en
no existir només que uns sindicats
verticals que eren veritable burla
i sarcasme lacerant pel que fa a la
defensa dels drets dels treballadors.
La repressió fou especialment important sobre ERC, el partit hegemònic a Catalunya de la II República,
igualment en el món sindical la CNT,
l’organització sindical majoritària,
va pagar amb una extrema repressió
les acusacions de molts dels fets que
es produïren durant la Guerra Civil.
La gran majoria dels represaliats
eren homes casats, amb família i
fills, d’edat madura, de llarga trajectòria cultural i dinàmica política republicana i una xifra de disset dones
també executades. Xifres terribles a
les quals s’han de sumar les canallades més vesàniques. El franquisme
va usar la infàmia, la venjança, l’enveja, la cobdícia per crear terror i
pànic i per inutilitzar, amb la continuació de la violència, la contrarevolució preventiva de juliol de 1936.
Companys, símbol de la repressió
franquista
En un editorial de 29 de Maig
de 1940, La Vanguardia Española, afirmava:
“Y es a Francia
y no a España a
quien urge ahora
defenderse contra la lepra de los indeseables evadidos de la justicia de
Franco.”
Pressions i control que s’imposaven sobre una França ocupada per
les tropes de Hitler o que havien ar-

ribat a un armistici claudicant amb
el govern de Vichy.
Quan París va ser ocupada pels nazis tot el que pertanyia a organismes
“rouges” fou lliurat al consolat general franquista Mentrestant, a París
trobem que l’ambaixador espanyol
José Félix de Lequerica organitzà els
serveis de policia.
En la modesta oficina “Layetana-Office” de la Generalitat, al número 25 de la Rue de la Pepinière, al
districte VIII de París, hi havia l’adreça de La Baule. La policia franquista
agregada a l’ambaixada va confiscar
les delegacions republicanes “rouges” i l’adreça de La Baule.
Les tropes alemanyes arribaren a
La Baule entre el 17 i 18 de juny de
1940. Entre l’extensa colònia de refugiats catalans només hi restà Companys, amb la seva esposa Carme
Ballester, un nebot d’aquesta, Francesc Ballester, de 26 anys, una minyona catalana i la família d’Antoni
Sbert. El 13 d’agost a la tarda, mentre llegia un llibre del propietari de
la casa llogada, “Vies des Saints”, irromperen a la casa cinc membres de
la policia militar alemanya i agents
feixistes francesos.
Feren un escorcoll rigorós, confiscaren totes les propietats que
tenien, 70.000 francs i van ser conduïts en un cotxe Citroën al quarter
general situat a la Ville Caroline, al
número 35 de l’avinguda des Lilas.
Tancats a la capella que es trobava al jardí, reconvertida en presó,
allà dormiren a terra. Després d’una
setmana de detenció, del 13 al 20
d’agost, foren traslladats a la presó
de La Santé, a París.
Mentrestant, hi ha hagué una intervenció, continuïtat d’un impagable comportament humanitari, de
la República de Mèxic cap al poble
espanyol que beneficià milers d’exiliats. A partir del dia 22 d’agost la
representació diplomàtica de Mèxic
a França i el govern de Vichy establiren l’acord pel qual quedaven sota la
protecció diplomàtica mexicana els
republicans espanyols, fossin on fossin del territori francès, ocupat o no
pels alemanys. Per a molts fou una
nova vida.

A la presó parisenca de La Santé
hi arribaren el mateix dia 20 d’agost
a les 21,08 hores. Companys constà
amb el registre d’entrada número A
184 i Francesc Ballester amb el número A 185. El President fou reclòs a
la cel·la 66 de la divisió segona. En
entrar a la presó disposava de 142,60
francs, que van quedar a les oficines
de l’administració junt amb la seva
ploma estilogràfica.
A la presó de la Santé Companys
rebé un tracte correcte. A la direcció del centre penitenciari li arribà
el 26 d’agost un comunicat de l’encarregat de l’ambaixada espanyola a
París, Jaime del Castillo, que obeïa
ordres del director general de seguretat, José Finat y Escrivà de Romaní
(comte de Mayalde), en què es comunicava :
” a fin de que Companys sea entregado a primeras horas del día de
mañana al Sr. Urraca (...)”.
Els alemanys van voler que quedés clar que el lliurament del pres
era per demanda espanyola i no per
decisió seva, com ho certifica el document signat pel ministre conseller
de l’ambaixada Cristobal del Castillo. Aquesta nota de l’ambaixada
espanyola a París és fonamental.
L’endemà, 27 d’agost, a les 5 de
la matinada, un cotxe el traslladà
cap a Espanya. Un cop van arribar
a Espanya, Lluís Companys fou conduït directament als calabossos de
la direcció general de Seguretat de
l’Estat situats a la Puerta del Sol de
Madrid.
Els primers quinze dies estigué en
total incomunicació, sense poder-se
canviar de roba. Havia estat insultat, vexat, mostrat a alts jerarques
del règim com si fos una mona del
zoo, tot llençant-li cacauets. Alguns
li llançaven rosegons de pa sec o
monedes o li tiraven escopinades.
Altres vegades un dels guàrdies li
feia abocar sorra pel terra, l’obligava a escampar-la i posteriorment
a recollir-la repetidament amb les
mans. Torturat, a més de deixar la
seva roba amb taques de sang, morirà encara amb nafres a l’espatlla

i amb els peus tan inflats que ja no
es va poder posar més les sabatilles
de platja amb què fou detingut a La
Baule; les duia de retaló, no li entraven als peus.
Companys pot preveure i acabar
de meditar quina ha de ser la seva
conducta al final de la seva vida.
Després de 5 setmanes a la direcció
general de Seguretat de Madrid, el
dia 3 d’octubre al vespre arribava a
Barcelona i fou conduït al local de
la Prefectura Superior de Policia de
Barcelona, aleshores a l’avinguda Diagonal, 594, ja que el local de la Via
Laietana estava en obres. D’allà fou
traslladat a la presó del castell de
Montjuïc.
El consell de guerra sumaríssim va
tenir lloc el dia 14 a les 10 del matí
en el més rigorós secret; les seves
germanes no hi pogueren assistir.
L’audiència pública només donà pas
a un públic format exclusivament
per caps o oficials de l’exèrcit, Falange i una dotzena de senyores
La voluntat de Companys d’autodefensar-se no li fou admesa. Tampoc no hi fou admès cap testimoni
que pogués declarar favorablement.
Cap mitjà de difusió n’havia pogut
esmentar res.
La muntanya de Montjuïc estava
presa sota el més estricte control de
la Guàrdia Civil i periodistes escollits.
L’entrada de Lluís Companys a la
sala es féu enmig d’una gran expectació. L’acompanyaven dos sergents
de la Guàrdia Civil i el tinent coronel governador del castell. La salutació feixista obligatòria del ritual
franquista quedava trencada per un
Companys serè, vestit amb un vestit
gris, corbata blanca i calçat amb les
mateixes sabatilles de roba blanca
del dia en què havia estat detingut
a La Baule bretona. I un detall que
ressaltava més que mai, un petit
mocador blanc de quatre puntes a la
butxaca superior de l’americana.
Es declarà totalment responsable
de la seva actuació pública, com a
dirigent polític i com a President de
la Generalitat. Afirmà que assumia la

responsabilitat de tots els seus col·
laboradors, d’abans, de durant i de
després de la guerra, en dir que no
se’l jutjava a ell sinó al President de
la Generalitat de Catalunya. El consell de guerra sumaríssim s’acabà a
les 11 hores d’aquell dia 14 d’octubre. És a dir, que el judici no havia
durat ni una hora.
El tribunal dictà tot seguit la sentència que condemnava a mort el
president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys.
El dia 15 d’octubre, a les 6 d’un
matí ennuvolat i tot esperant que
es fes clar en compliment del que
disposava la llei espanyola en el cas
d’execucions de la pena de mort,
en l’indret de l’execució -el fossar
de Santa Eulàlia- obria la marxa un
soldat que portava una creu alçada,
el seguien dos altres soldats que il·
luminaven el camí amb dos potents
focus de gasolina; a continuació
marxava el president Companys,
acompanyat de dos sacerdots i del
defensor, després el jutge militar, el
governador de la fortalesa i altres
persones d’absoluta confiança franquista. Tancava la marxa un piquet
de la guàrdia civil sota les ordres
d’un oficial.
El piquet que l’executaria estava
format per soldats d’infanteria, manats per un tinent provisional, que
havia estat elegit per torn rigorós.
De cara al piquet, rebutjant que li
embenessin els ulls, les seves darreres paraules foren “Per Catalunya”.
El jove oficial li donà el tret de gràcia, que hagué de repetir. Cap a les
6,30 hores del matí moria el president de Catalunya, Lluís Companys.
El president Companys tancava un
cicle que havia pogut madurar en tot
el procés que va del seu segrest fins
a la seva mort. Podien matar l’home
però alhora feien nàixer el mite.
Els analistes més profunds i equànimes, els historiadors, els investigadors socials, la societat en general
no dubten a confirmar la tesi que
l’execució del president de la Generalitat de Catalunya fou un crim
d’estat. Un crim contra tot un poble.
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Amb el suport de:

