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E

l 28 de març del 1939 les tropes
franquistes van entrar a Madrid
sense trobar-hi resistència, després
del cop d’Estat del coronel Segismundo Casado, amb el suport militar
de les forces anarquistes del IV Cos
de l’Exèrcit, comandat per Cipriano
Mera i amb el suport polític del diputat socialista Julián Besteiro.
Després de la fugida de Casado,
el coronel Manuel Cascón Briega va
romandre en el seu lloc per fer lliurament dels avions republicans als
militars rebels, complint d’aquesta
manera amb una de les normes per
a la rendició que havien imposat els
representants de Franco als enviats
de Casado. Manuel Cascón va confiar en les promeses de Franco que
no hi hauria represàlies per a aquells
militars professionals que, com ell,
no haguessin pertangut a cap partit
polític i s’haguessin limitat a complir
ordres.
El comandant franquista d’avia
ció Gerardo Fernández Pérez, va
reunir tots els caps i oficials de l’Estat Major de l’aviació republicana a
la base àeria d’Albacete, entre els

quals hi havia el cap de l’aviació de
la zona centre-sud, el coronel Manuel Cascón Briega i els va dir: 
“Què s’han cregut vostès? Que han
perdut unes eleccions? Res d’això!
Han perdut una guerra, amb totes
les seves conseqüències! I no pensin
en la presó, que després vénen els
indults. Pensin que seran condemnats a mort i afusellats!”
El consell de guerra contra Cascón es va fer el 20 de juliol de 1939,
amb altres companys seus. Va ser
condemnat a mort el mateix dia 20
de juliol i executat a Paterna el 3
d’agost de 1939.1
No solament es van afusellar els
militars lleials al Govern republicà.
Es va matar la gent d’esquerres, els
polítics i sindicalistes més significats,
els més associats amb l’experiència
republicana i especialment amb el
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Front Popular, es va eliminar la classe mitjana progressista... i sobretot
es va donar un escarment brutal als
obrers per haver oblidat quin era el
seu lloc.2
Cal que quedi clar que la repressió
sempre va ser militar, perquè militars van ser els responsables de tots
aquests crims. Els assassinats que hi
va haver reflecteixen l’interès dels
militars rebels de destruir qualsevol rastre republicà. Els comandaments militars van dirigir també la
repressió local. En tot moment van
estar sota la seva autoritat les milícies cíviques, falangistes i requetès, l’Ajuntament amb la seva comissió gestora, la policia municipal
i els membres del cos de la Guàrdia
Civil. Però com que la majoria dels
membres d’aquests cossos no eren
veïns de la localitat i no coneixien

Viñas, Angel ; Hernández Sánchez, Fernando. El desplome de la República. Crítica 2009. pp.290-293
Espinosa Maestre, Francisco; Ledesma, José Luís. “La violencia y sus mitos” dins
Viñas, Angel Ed. En el combate por la historia. La República la Guerra Civil y el
Franquismo. Barcelona. Pasado y Presente 2012. p.481
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els esquerrans i republicans, els va
caldre l’auxili i la col·laboració de
destacats dretans i de veïns delators
de l’indret, que van elaborar les llistes de les persones que, segons ells,
calia que fossin eliminades i, tan bon
punt hi havia l’aprovació del comandant militar, se les feia desaparèixer.
La repressió sistemàtica és l’aspecte que més bé defineix la dictadura franquista. Va ser el règim polític més violent de la història d’Espanya i va establir mecanismes per a
l’eliminació física de l’enemic. I per
donar fe del que s’ha dit només cal
llegir la cita següent:
“Del diccionari quedaran esborrades les paraules perdó i amnistia.
Se’ls perseguirà com a feres, fins
que hagin desaparegut tots” (Queipo de Llano, 27 d’agost de 1936)
Ha costat més de tres dècades provar que no van ser iguals i que segons
el que s’ha investigat fins ara, per
cada víctima de dretes (49.272) en
van caure gairebé tres d’esquerres
(130.199). 3
En aquestes pàgines trobareu investigacions històriques sobre la
repressió franquista a Madrid capital i d’altres més específiques com
ara: la repressió a la militància del
PCE, els Batallons de treball forçat a
l’esmentada Comunitat, una investigació sobre l’escola republicana i
l’escola franquista, els i les mestres
republicans represaliats, així com
articles que ens fan conèixer la repressió en altres municipis de la Comunitat: Móstoles, San Sebastián
de los Reyes, Aranjuez, Robledo de
Chavela, Getafe i San Lorenzo de El
Escorial.
També, com ja és habitual a les
nostres publicacions, hem donat veu
a les associacions memorialistes
de Madrid: Amical de Mauthausen y
otros campos, Asociación de ex-presos y represaliados políticos antifranquistas, La Comuna, Federación
Estatal de Foros por la Memoria,
Colectivo Memoria y Libertad, així
com a l’Asociación Gefrema.
El resultat són vint articles més
una entrevista a Alexis Mesón Doña,
un madrileny veí d’Esplugues de Llobregat, que ens ha confiat la seva
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història familiar relativa a la repressió que va patir la seva família i ell
mateix.
No vull acabar aquesta presentació sense comentar el que va passar a Madrid en relació a la Memòria
Històrica de les persones assassinades pel franquisme al cementiri de
l’Almudena el passat any 2019.
“El govern municipal de l’Ajuntament de Madrid ha retirat les plaques amb noms de les víctimes del
franquisme del Memorial de l’Almudena que van ser col·locades abans
de la seva paralització amb l’objectiu d’unificar el reconeixement a les
víctimes de tots dos ‘bàndols’ durant la Guerra Civil en compliment
del que ha dictat el Comissionat de
la Memòria Històrica”.4
Aquest fet tan greu significa novament l’oblit i la humiliació a les
víctimes i a les seves famílies, impedeix el reconeixement de la veritat, ja que els 2.936 noms de les
persones assassinades al cementiri
de l’Almudena, provenen d’investigacions històriques, la qual cosa
significa, a més, un nul respecte al
treball de tots aquests historiadors,
per als quals demanem des d’aquí
consideració i estimació.
Argumenta el Govern municipal
que ho fan amb l’objectiu d’ “unificar el reconeixement a les víctimes
de tots dos ‘bàndols”. Parlar de bàndols és culpabilitzar els dos costats
per igual, com si es poguessin equiparar els qui van provocar una situació de violència generalitzada i els
qui la van patir. Fer servir la paraula
bàndol és igualar i situar el Govern
republicà i els qui el defensaven a
l’altura dels militars que es van aixecar en armes contra la legalitat
democràtica.
Les investigacions històriques han
demostrat que els militars rebels
tenien, des d’abans del cop d’Estat,
un pla d’extermini de tots els seus
enemics polítics. A més, no es pot
3
4

equiparar la violència de qui agredeix amb la de qui es defensa. El
Govern republicà i els partits que
integraven el Front Popular, no tenien cap mena de pla per acabar
amb ningú.
Per altra banda també sabem que
la Dictadura franquista va convertir
els seus “caiguts” i “màrtirs” en referents del Nou Estat. En tot el país,
a mesura que el van anar ocupant,
es van anar aixecant monuments, es
van col·locar plaques, es van rebatejar carrers i places en homenatge
als qui van donar la seva vida, com
ells deien, per Déu i per Espanya. Es
van col·locar làpides commemoratives en els murs de les esglésies i
els cementiris amb noms que induïen a pensar que es tractava de gent
assassinada, fins que investigacions
posteriors van constatar que molts
dels noms que hi apareixien eren
de persones caigudes en el front de
guerra.
Els únics que han pogut exercir
la seva memòria històrica, durant
anys, han estat els qui van destruir
la democràcia espanyola. Aquesta
és la realitat de la nostra actual democràcia. Un Estat democràtic té
l’obligació de fer realitat la memòria dels qui van donar la seva vida en
defensa de la legalitat republicana,
rescatant-los de l’oblit. Sense polítiques públiques de memòria democràtica hi haurà eleccions però no hi
haurà democràcia plena.
Les víctimes assassinades al cementiri de l’Almudena, a Madrid,
han estat doblement ignorades i
humiliades quan les autoritats de
l’actual Govern Municipal han desballestat el Memorial. La memòria
històrica és un moviment social que
fa el treball que li correspondria a
l’Estat. També és un corrent d’investigació històrica format per professionals per als quals demanem,
des d’aquesta publicació, respecte,
consideració i reconeixement.

Ibidem p. 484
“Madrid retira les plaques amb noms de víctimes del franquisme del Memorial de l’Almudena” https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191126/471876565805/
madrid-retira-placas-victimas-franquistas-memorial-almudena.hta.
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i hi hagué una pulsió popular d’ira
i alhora d’abraçada protectora
sobre la República, aquesta va venir
del poble de Madrid. Un cop conegut
el cop militar, es va posar en marxa
un eixam de persones disposades a
defensar-la. Moltes, les que estaven
integrades en partits i sindicats, van
acudir allà on hi havia l’organització. Juntes cercaven amb afany un
fusell per a la defensa de la democràcia i de la República. L’assalt a la
Caserna de la Muntanya va costar la
primera sang. Va ser en aquest punt
on va començar la identificació dels
qui podien tenir armes i d’aquells
centres que les podien amagar. Els
edificis que van quedar provisionalment en mans dels rebels van ser
presos “a la valenta” i així Madrid
va quedar en mans de la República.
Els rebels tenien com a objectiu
la ruptura violenta de la legalitat
republicana, per a la qual cosa van
desenvolupar una estratègia del terror amb l’ús de la repressió regular
i irregular, damunt dels qui no s’havien sumat a la rebel·lió, per acció
o omissió. Caldria incorporar-hi els
bombardeigs massius sobre la població civil després de l’ocupació de
les últimes ciutats el fermall de les
quals fou Madrid. Quan hi van entrar
el 28 de març de 1939, tenien moltes

ganes d’aniquilar el contrari. L’acció
de l’exèrcit i les forces paramilitars
de Falange va ser la punta de llança
de la creació del nou règim victoriós. Es va obrir l’aixeta dels odis i de
la revenja i es va deixar fer a aquells
que volien “ajustar comptes” sobre
els qui tant de temps havien resistit a la caiguda de la ciutat. Quan
s’executa sobre Madrid la fúria de
la venjança es planifica la repressió
regular amb uniforme militar i el recurs al consell de guerra per a civils
i militars lleials.
Els condemnats a mort a Madrid,
homes i dones, eren executats al
cementiri de l’Este, avui de l’Almudena. La xifra verificada de 2.663
persones executades entre maig de
1939 i febrer de 1944, majoritàriament homes i 88 dones (a partir
d’aquesta xifra s’hi ha de sumar els
que surten de noves fonts), constitueixen una denúncia més sobre el
caràcter feixista del règim instaurat. Els executats acabaran enterrats en les anomenades sepultures
de quarta o de caritat, pas previ a
la fossa comuna. Si als deu anys de
l’enterrament, aquelles famílies es1

premudes o baquetejades per la violència no aplegaven prou diners per
a perllongar la sepultura, les restes
acabaven a l’ossera.
En circumstàncies difícils, Antonio
Rojas i jo vam poder visitar l’arxiu
del cementiri de L’Almudena per tal
de cercar proves concloents del que
allà va passar. La voluntat del franquisme d’amagar el caràcter massiu
de les seves execucions va comportar que, moltes vegades, en el registre de defuncions no hi hagués una
anotació explícita sobre tots els que
havien estat executats. Com verificar els qui havien estat executats i
els qui no? Preguntat el personal de
l’arxiu del cementiri, ens van informar sobre l’estructura administrativa de la mort1.
Davant del caràcter grupal dels
afusellaments, els comunicats d’inhumació dels cossos eren individuals. El comunicat d’enterrament era
una simple quartilla on constava la
filiació bàsica de la persona que havia de ser enterrada, nom i cognoms
i al revers, la dada bàsica que indicava la mort per afusellament: la
“A” d’Auditoria de guerra, és a dir,

NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta, ROJAS FRIEND, Antonio; Consejo de guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, Madrid, Compañía Literaria, 1997
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calia que aquella persona fos enterrada per manament de l’òrgan jurisdiccional militar.
En una investigació posterior per
part de l’equip dirigit per Fernando Hernández Holgado es reconeix
que “el corpus d’aquestes ordres
d’inhumació s’ha conservat, segons
pensem, pràcticament íntegre” i,
per altra banda s’afirma “(…) no podem estar completament segurs que
s’hagin conservat totes les ordres
d’inhumació, sobretot dels primers
anys, 1939-1941; a més de l’esmentat apunt-senyal d’”Auditor” o “A”
es troben a faltar força entrades
d’executats en els llibres d’enterraments (…)2” Després, l’any 2019 es
ratifica el que nosaltres constatem
el 1979.
Ben pocs anaven a la mort en solitari o amb un o dos companys. Per
contra, les execucions grupals eren
majoria. El dia amb major nombre
d’execucions, el 24 de juny de 1939,
van ser 102 persones, un enorme
amuntegament d’execucions.
L’any de l’acabament de la guerra tenen lloc els afusellaments més
massius i de més gran criminalitat,
si això és possible. La primera seqüència de l’any 1939 ens indica
dues dates: el 26 de maig amb Tomás
Casas Romero i Rafael Sol Polo i el
19 de novembre, aquest últim dia
amb la sola presència de Francisco
Encarnado Venegas. Entremig l’assassinat legal de les joves conegudes com “Tretze Roses”, les 13 noies
afusellades un tres d’agost de 1939
a l’esmentat cementiri. Al costat
d’elles també van ser executats 43
nois joves. En conjunt va significar
la cruenta aniquilació del comitè de
les JSU, que havia quedat a Madrid
després de la derrota final.
A punt d’acabar l’any, i abans
d’iniciar les cristianes celebracions
de Nadal, consta l’execució d’Amelia Treviño Pérez i de Manuel Treviño
Villa, que possiblement tinguessin
llaços familiars. L’any següent, el 5 i
el 9 de febrer de 1940, hi ha l’afusellament de Gerardo Cadenas Fernández i Lorenzo Antonio Fernández. El
28 de febrer Alfonsa Pineda Robles i
el 4 de març, Ángel Pedrero García,
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el 10 d’abril era el torn de Gregorio Palacios Ávila i el 18, s’afusellava Julio Bajo de Miguel i Francisco
Flores Dumas. El 4 de maig Tomás
Durán González i Vicente Juan Trotonda. El 14 de juny van ser afusellats Braulio Martín Expósito i Luis
Omaha Díaz. El 7 de setembre Juan
Villanueva López i l’11 d’octubre,
Julián Fernández-Cavada Ugarte.
El trist any 1940 culmina amb els
afusellaments en solitari de Jacinto
Bravo Maqueda, de José García Gálvez el 21 de desembre i de Teresa
Tembleque Martín, el 28 de desembre. L’any 1941, i al llarg de diversos
mesos, van ser executats 23 homes.
Entre ells hi havia qui havia estat
alcalde de Vallecas, —avui barri,
aleshores poble— Amós Acero. L’any
1943, van ser afusellats cinc homes
i l’any 1944, només José Reyes Gutiérrez en solitari, en un fatídic 4 de
febrer.
Va ser indubtable el protagonisme
de l’Església Catòlica, com a segon
pilar de tot l’aparell repressiu, després de la punta de llança militar.
Els capellans eren bàsics per a castigar els condemnats —i més encara si
eren dones roges (a las quals se les
acusava, per afegitó, de transgressions morals al dogma catòlic), fins a
l’últim instant “(…) les preses eren
sotmeses a las pressions del capellà
de la presó que rebia suport de la
direcció del centre per tal que els
condemnats confessessin i es penedissin dels pecats comesos.”3
L’any 1945 no consten inhumacions, signe indubtable i benèfic del
final de la Segona Guerra Mundial
2

3
4
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amb el triomf aliat. La victòria dels
països occidentals a la guerra --que
havien abandonat la República durant la guerra d’Espanya-- influeix
en la disminució dels afusellaments i
en l’establiment d’una entente contra natura amb el règim franquista,
que vivia la seva etapa més dura.
Manuel García Muñoz ha aprofundit en el món de les dones afusellades a Madrid, investigant en les vuitanta que donen títol al seu llibre4.
A partir del nostre llistat, Manuel
Muñoz afegeix, per a les dones de
Madrid, d’altres fonts d’interès com
ara els expedients processals o penitenciaris, els sumaris dels consells
de guerra, la visita a l’Arxiu General
de la Guerra Civil; dels qui també
foren conduïts davant del Tribunal
de Responsabilitats Polítiques (per a
la confiscació dels béns dels espremuts vençuts) i l’anomenada Causa
General, ja en lliure accés al portal
d’Arxius Espanyols (PARES).
Amb el nom Memoria y Libertad,
el nét de Tomás Montero Labrandero, afusellat al cementiri de L’Almudena, ha creat una xarxa entre els
descendents amb documents i fotografies que ells mateixos han aportat
per tal de restituir-ne la memòria5.
L’aplicació de l’agarrotament als
jutjats i condemnats a mort comportava una més gran penalitat. Representava un percentatge menor
entre els executats i pressuposava,
com a punt de partida, una més
gran voluntat d’infàmia sobre qui el
patia. Un altre dels problemes existents era descobrir com quedava
consignada la mort en el registre de

Fernando HERNÁNDEZ HOLGADO (dir.) “Listado de Personas ejecutadas durante
la posguerra (1939-1944) en la ciudad de Madrid. Informe explicativo”. D’altres
participants: Juan Carlos García Funes, Manuel García Muñoz, Fernando Jiménez
Herrera, Tomás Montero , Daniel Oviedo Silva i Santiago Vega Sombría
DOÑA, Juana, Entre la noche y la niebla. Mujeres en las cárceles franquistas,
Novela testimonio, Madrid, de la Torre, 1993,p. 147
GARCÍA MUÑOZ, Manuel, Ochenta mujeres. Las mujeres fusiladas en el Madrid
de la posguerra, Madrid, La Librería, 2014
L’actual ajuntament de Madrid (2019) ha paralitzat la construcció d’un monument als qui s’havien afusellat en aquell indret, promogut per la corporació
d’esquerres que va presidir Manuela Carmena. Gairebé a punt de ser inaugurat,
després de quatre anys, l’ascens electoral d’una coalició de dretes, presidida
per José Luis Martínez-Almeida, del PP, va comportar que la corporació arrenqués ràpidament les plaques, en el monument en construcció, que ja estaven
col·locades.

defuncions. Si, en el cas dels afusellaments de L’ Almudena aquests no
tenien, en molts casos, cap anotació sobre el procediment d’execució, això es repetia en l’aplicació de
l’agarrotament.
Consultat Francisco Espinosa Maestre cap a l’any 2012, ens va aportar les característiques d’altres
ajusticiaments amb garrot. En la
duríssima repressió que hi va haver
a Extremadura i Andalusia, en particular en el seu poble de naixement,
Villafranca de los Barros, li consta
l’aplicació pública del garrot a un
home l’any 1940 i, tanmateix, en el
registre no se’n detallava la causa
de la mort. En la seva investigació
remet a José Mª García Márquez,
amb una llarga trajectòria d’investigació a Andalusia, per confirmar que
“en els casos de garrotament a l’acta de defunció es llegeix “asfixia per
estrangulació”.
La seqüència bàrbara
La repressió regular, normativitzada i organitzada des de dalt pels
militars vencedors convivia amb la
irregular, sense formació de causa,
especialment ferotge durant els primers mesos després del cop militar.6
Encara queda un ampli marge d’investigació dels qui moren a comissaria, a la Direcció General de Seguretat, i d’altres que apareixen als
afores de Madrid amb un tret a les
temples, ja sigui a la Casa de Campo
o a El Pardo.
Els designats per morir seguien
una trajectòria que és narrada escrupolosament, entre d’altres, per
Juana Doña, també condemnada a
mort, de la qual seria finalment indultada. En els successius episodis
de trànsit cap a l’execució, se’ls
col·locava en una habitació d’aïllament i separació respecte a la resta de reclusos, que era anomenada
“capella”. No es tractava d’un lloc
religiós necessàriament, sinó d’un
espai on els condemnats que havien
de ser traslladats a la paret d’afusellament podien, de vegades, escriure una carta als seus. Però, fins i tot
això, podia ser objecte de xantatge

per part de les autoritats carceràries o del capellà que podia exigir que
el pres es confessés per tal que la
carta fos lliurada al destinatari:
“Quan havien d’afusellar a la matinada següent, treien els condemnats
al tombant de la tarda de la “galeria
de penats”. D’allà eren traslladats
“a capella” on havien d’estar-s’hi
fins a la matinada en què arribava el
camió que els conduïa al cementiri
de l’Este. (…)”
El marit de Juana Doña, Eugenio
Mesón, del Comitè Central d’un Partit Comunista desllorigat per l’entrada dels colpistes a Madrid, va ser
afusellat, però Juana va aconseguir
un indult tardà7. El llibre de les seves
memòries Entre la noche y la niebla,8 va ser un dels primers editats
durant la Transició, amb un enorme
impacte. El testimoni publicat és
deutor de les moderacions d’aleshores per la qual cosa en el seu títol
consta com a “novel·la testimoni”,
però, més que novel·la és testimoni
de com es va viure l’entrada de les
tropes a Madrid per part d’aquells
que es trobaven compromesos en la
causa republicana.
A les presons s’amuntegaven els
condemnats a mort. D’una banda,
els homes, en un nombre major,
però més dispersos, entre diverses
presons com ara Torrijos, Santa Rita
i Yeserías, que eren empresonats en
la de Porlier i d’allà traslladats a la
paret d’afusellament. Per part de
les dones, les que havien de ser afusellades eren aplegades a la presó
de Ventas.
Les restes dels executats eren enterrades en les anomenades sepultures de caritat o de quarta, la qual
cosa suposava que podrien estar en
6

7
8

La investigació sobre la repressió a Madrid,
parteix del que aquí s’exposa .

aquesta situació durant deu anys. Si
la família no pagava per a la seva
continuïtat les restes eren exhumades i portades a la fossa comuna. Els
qui, per la disponibilitat econòmica
familiar, personal o política, van poder descansar en una sepultura perpètua, encara són allà, com és el cas
del periodista Francisco Cruz Salido
o el polític socialista Julián Zugazagoitia Mendieta.
L’augment del nombre d’afusellats
fins a la xifra de 2.933, parteix de
l’equip de Fernando Hernández Holgado que se sumen als 2.663 que ja
estaven comptabilitzats, en el seu ús
dels consells de guerra “ (…) dipositats actualment a l’actual Arxiu General i Històric de Defensa de Madrid
(AGHD), així com dels expedients

Les exhumacions de civils que havien estat assassinats, han donat lloc, de vegades, a descobriments sorprenents com ara l’aparició d’un sonall entre unes restes exhumades. Una dona, Catalina Muñoz Arranz, mare de quatre fills, l’últim
dels quals tenia mesos, va ser afusellada sense formació de causa l’any 1936 i les
seves restes van ser trobades l’any 2011. L’infant de vuit mesos, al qual havien
deixat orfe, va ser fotografiat, ja ancià, amb el sonall a la mà. Dins MILLÁS, Juan
José, “Un largo viaje”, El País Semanal, n. 2234, 21.07.2019, p. 23
Aquest fet va ser objecte d’una minisèrie de dos capítols per a TVE , sota el
títol de Cartas a Eva, de gran interès i amenitat. Emesa a TVE 1, entre maig i
setembre de 2014.
Ibid.( Juana DOÑA)
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establert que “si bé és possible que no hi siguin tots els
que hi van ser (executats), sí
que hi van ser tots els que hi
són”.
La mecànica de la inscripció de la comunicació d’inhumació seguia amb la seva
incorporació al llibre d’enterraments, la rutina d’afusellament de matinada —sobre les
5 o les 6—i l’enterrament al
llarg del dia, es va anar consolidant. Una cosa força diferent era la dels garrotats.
L’afusellament de matinada i l’enterrament durant el
dia es va establir com una
pràctica habitual. Al marge
d’això quedaven els garrotats i les seves inhumacions,
que eren enregistrats al llibre d’enterraments, amb les
mateixes anotacions sobre el
tipus d’enterrament i localització enregistrades a l’ordre,
només que amb més detall
Sepultures de quarta o de caritat on van ser enterrats la
(lletra de zona) i anotant al
major part dels executats entre 1939 i 1944.
final de l’entrada la data del
pas a l’ossera. L’aportació de
penitenciaris conservats a l’Arxiu
l’equip
d’Hernández Holgado és reGeneral del Ministeri de l’Interior
llevant
ja
que especifica que “(…) el
(AGMI)”. A això s’afegeix el del propi
Registre del cementiri de L’Almude- retard (en la inscripció dels qui pana, origen de la investigació inicial; tien garrotament) podia arribar fins
l’Arxiu General de l’Administració, als onze dies, previ pas del cadàver
situat a Alcalá de Henares i com no, pel dipòsit judicial. Aquest és el cas
el Registre Civil de Madrid i dels po- d’Avelino Lozano Cano, garrotat a
bles de procedència dels afusellats. la presó de Porlier el 21 de abril i
Fins avui no han estat publicats en enterrat el 2 de maig de 1939. Tot i
paper, la qual cosa en limita la difu- que també s’han trobat casos d’exesió en tots els sectors de la societat. cució per garrotament i enterrament
Amb l’última xifra fins avui queda el mateix dia, com el de Manuel Ata-
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laya Villegas, executat el 18 de març
de 1942”.
Melquesídez Rodríguez Chaos, un
dels presos de més llarga vida a la
presó, parla a les seves memòries de
dinou pagesos de Morata de Tajuña
(Madrid) que van ser executats per
garrotament9. Trenta-set homes van
ser garrotats a la presó de Porlier, la
principal presó d’homes i després,
fins als nostres dies, Col·legi Calassanci al barri de Salamanca. “El fet
que fossin enterrats allà (al cementiri de L’Almudena) després d’haver
estat condemnats per la justícia militar franquista i executats a la presó de Porlier, justifica, en la nostra
opinió, aquesta inclusió i és per això
que hi han estat incorporats”10
Des de la gestació del cop militar,
el seu desenvolupament durant els
anys de la guerra i la seva victoriosa
conclusió l’any 1939, sempre hi ha
en Franco i en el franquisme una voluntat de càstig sagnant i exemplaritzant. La conseqüència buscada era
l’escarment individual i col·lectiu
que col·loqués l’opositor o el simple
discrepant en la submissió absoluta
al poder i l’abandó de la política i de
la democràcia en qualsevol dels seus
partits, sindicats o organitzacions.
El referent de la pena de mort per
afusellament o garrotament havia
de ser una realitat tangible i dissuasoria i, per tant, una arma més del
règim per induir a la docilitat de la
població. Madrid, cor d’una Espanya
exhausta, va ser un pilar de l’aparell
repressiu del franquisme i on es van
desenvolupar en primera línia les seves teràpies de domesticació.

La consulta del lligall del sumaríssim d’urgència 49.199, de l’Arxiu Judicial Militar en Consell de guerra (…), op. cit., p.17 esmenta expressament l’execució per
garrotament de José Mª Fernández-Cantero, (a) de la Curra, al qual s’executa un
18 de març de 1942. L’ús d’ un àlies en el document oficial és una expressió més
de l’estratègia de denigrar els republicans en equiparar-los amb la delinqüència
comuna que és la que feia servir aleshores aquesta fórmula.
10 HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando, op.cit.
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MEMÒRIA I LLIBERTAT:
FAMILIARS DE LES VÍCTIMES FENT HISTÒRIA
Tomás Montero Aparicio

Coordinador del col·lectiu Memória y Libertad

A

mitjans dels 70, durant l’últim
cicle d’EGB, passava els estius
explorant la vida juntament amb el
meu germà en un hort de Majadahonda en el mateix escenari de la batalla
de Brunete. Allà, qualsevol resta del
passat ens alimentava la curiositat i
com ens la feia créixer!!! Sabíem el
que era una bala d’obús, amb espoleta o sense, una cinta de metralladora, un búnquer, una trinxera, però
en desconeixíem a fons llur història.
Tampoc no sabíem el que havia passat amb l’únic avi que ens faltava: el
pagès.
Aquest interès, la casualitat i la
subscripció a un cercle de lectors de
compra trimestral obligada es van aliar perquè caigués a les nostres mans
un volum gruixut que, en aquells anys
de sequera obstinada, representava
un inusual sumari amb el qual començar a conèixer les coses: “La República Española y la Guerra Civil” de Gabriel Jackson (1978 Ed. Mundo Actual
de Ediciones, S.A., reservada exclusivament als socis de Discolibro,S.A.).
Tanmateix, quan volíem aprofundir
en allò més proper al que va passar a
la postguerra, no teníem a l’abast gairebé res i el silenci esdevenia la norma, acompanyat, de vegades, de gasives, entretallades i sempre xiuxiuejants respostes. Tampoc no era ha-

bitual que transcendissin al conjunt
de la societat els treballs acadèmics
i les escasses investigacions rigoroses
de la intrahistòria (com avui). S’hi
havia d’arribar gràcies a referències
indirectes i no sempre era possible
satisfer les preguntes més bàsiques.
Així, aquella necessària explosió de
recerca de coneixement de principis
de segle es nodreix de diversos interessos que acostumen a aliar-se entre
ells, com són el rescat i reconeixement social dels qui van lluitar per
les llibertats que volíem recuperar i,
a canvi, van patir (i encara pateixen)
les sorts més adverses; el dol efectiu
pendent de ser rescabalat i la recomposició familiar; el pur afany d’aportar a la història allò que la dictadura
franquista va voler amagar i desterrar
amb falsa propaganda a l’arxiu de les
anècdotes
Va ser en aquelles dates quan va
començar a adquirir una certa fama
pública el concepte de “víctima del
franquisme”, aplicat a l’àmbit dels
drets humans més bàsics. La generalització de la informació i de l’ús de
les tecnologies informàtiques va ser
clau per a la propagació d’iniciatives
en aquest sentit i per a la seva ràpida
1

difusió entre una nova generació àvida de coneixement i amb ganes d’entendre i recompondre la història, la
qual cosa va contribuir al sorgiment
d’un ampli teixit col·laboratiu. Així,
als dols personals i a algunes activitats militants particularitzades, ara
es tractava també de recuperar i sumar a cadascuna de les víctimes -no
només a les marcades pel seu protagonisme personal- sota aquesta única
i inqüestionable condició, rescatant
els seus noms i la seva empremta en
un context comú, la qual cosa revelava amb més rotunditat el veritable
abast de la repressió feixista.
Memoria y Libertad1, el nom de la
pàgina web que dona nom al col·lectiu de familiars i amics de víctimes
del franquisme a Madrid, va néixer la
primavera de 2005 en aquest context
i, probablement, compartint tots els
interessos esmentats. Amb anterioritat, i d’ençà del mateix moment
en què va començar aquell carnatge
continuat des d’abril de 1939, diverses generacions van mantenir el compromís del record com a testimoni de
l’existència de la ignomínia soferta i
del genocidi ocasionat per la rebel·lió
feixista de 1936 –amb més acarnissa-

http://www.memoriaylibertad.org/about-us/
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L’Ajuntament de Madrid va eliminar els noms del monument per tal d’inserir-hi un eslògan que el
resignifica amb total indiferència. MyL.

ment, si això era possible, després de
guanyar la guerra- i van anar establint
els llocs comuns per a la reivindicació
de la seva memòria.
El primer intent formal i organitzat
sobre aquest aspecte, l’anomenada
Comissió Pro-Homenatge als antifeixistes afusellats al cementiri de l’Este (1939-1945)2, no aconsegueix d’assolir els objectius plantejats abans de
dissoldre’s, però va servir per fer publica aquesta inquietud i, sobretot,
per deixar la porta oberta als qui es
poguessin animar a reprendre-la en el
futur. Un factor determinant va ser la
publicació que va servir de referència
imprescindible: “Consejo de Guerra.
Los fusilamientos en el Madrid de la
posguerra (1939-1945)3. Transcriure i
compartir a Internet, un a un, el nom
d’aquelles 2.663 persones executades per “compliment de sentència”
de sumaríssim d’urgència a la postguerra madrilenya, ordenats alfabèticament i per “saques” cronològiques, tal i com van deixar escrit Mirta
Núñez i Antonio Rojas en el seu treball, constata el veritable valor que
pot tenir la història contemporània
aplicada a l’àmbit dels Drets Humans
En poc temps, la divulgació, la informació i el fet de compartir experiències i documents per Internet
va aconseguir un teixit organitzatiu
i de col·laboració que va comportar
la creació d’un moviment que posava l’accent en totes les víctimes i en
el vincle familiar i social existent,
tot enriquint amb pròpies i inèdites
aportacions el patrimoni documental
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d’aquells episodis que s’havien fet
desaparèixer. Nets i nétes, sobretot, van anar conformant una actitud conjunta adaptada als temps, als
sentiments i als valors adquirits que,
comptant amb el suport i el concurs
de grans persones de la cultura, la
història, la judicatura i la societat en
el seu conjunt, es va traduir a més en
actes anuals d’homenatge, reconeixements i propostes col·lectives. En
definitiva, en tota una sèrie de sentides i senzilles reparacions a l’abast.
Amb la recollida de dades i d’altres treballs relacionats, a més de les
aportacions documentals i testimonis
de familiars, la investigació avança i
aquell primer llistat de referència es
converteix en una eina dinàmica, en
un fitxer ofimàtic4 en permanent actualització que ja és presentat l’any
2008 com a font de dades en l’acte
del jutge Baltasar Garzón contra els
crims del franquisme. Aquell mateix
any Memoria y Libertad enregistra a
l’ajuntament de Madrid un escrit que
no ha rebut mai resposta per part
de les autoritats que, amb el suport
de milers de signatures, demana2
3
4
5

va un espai de memòria en l’indret
dels afusellaments. L’any 2015, amb
el canvi de signe polític a l’alcaldia
de la capital, el col·lectiu torna a
presentar les seves demandes que,
aquesta vegada sí, sembla que seran
tingudes en compte. Aquell mateix
any, eren ja prop de quatre-centes
fotografies de persones afusellades
pel franco-feixisme a la postguerra
les que mostrava el col·lectiu en el
seu IX homenatge anual sobre els maons de la paret històrica de la Necròpoli de l’Este la qual cosa, juntament
amb el nombre de clavells frescos
que les acompanyaven, donava una
idea del creixent coneixement i suport de les famílies de les víctimes a
les tasques dutes a terme en comú.
Però, novament, no van trigar gaire
a sorgir els impediments i l’equip de
govern municipal malbaratà gairebé
tota la legislatura entre actituds precipitades, canvis inopinats i la creació d’un òrgan dilatori i burocràtic de
tot punt innecessari: el Comissionat
per a la Memòria Històrica. Aquell
invent (vegeu-ne composició5) no es
va reunir en cap moment amb els familiars de les víctimes ni va intentar
agilitar-ne els tràmits per tal d’atendre’n les demandes. Al contrari, -i
malgrat la discreció demanada en
les seves deliberacions internes- va
servir d’altaveu idoni per a les finalitats oposades, compartint i difonent
els mateixos missatges que l’extrema
dreta oferia en titulars i continguts
de premsa més propis de la dictadura. Justificar les execucions de postguerra i donar altra vegada validesa a
les acusacions i sentències que emanaven de la brutal repressió per tal
d’evitar, com fos, que els noms de les
víctimes fossin gravades en làpides en
el cementiri on van ser cosides a trets

http://www.afar2rep.org/memoria/este.htm
Mirta Núñez Díez-Balart, i Antonio Rojas Friend, Consejo de Guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-1945), Madrid, Compañía literaria,
1997.
www.memoriaylibertad.org/LISTADO_ABIERTO_VICTIMAS_MORTALES_DEL_
FRANQUISMO_EN_MADRID.htm
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Constituido-el-Comisionado-de-la-Memoria-Historica/?vgnextfmt=defa
ult&vgnextoid=85a6a1eedf484510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextcha
nnel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD

no va ajudar gens els familiars de les
víctimes a alleujar el dol ni a satisfer els seus drets humans més bàsics.
Comissionat i oposició municipal (PP i
C’s) proposaven ara mantenir el compliment de la condemna subliminal a
les víctimes del franquisme a manera
de damnatio memoriae romana, com
bé va indicar l’historiador de la UCM
Fernando Hernández Holgado en la
seva “Carta abierta al concejal Pedro
Corral y a los historiadores del Comisionado de Memoria Histórica de Madrid”6. L’equip d’investigació dirigit
per Fernando Hernández i que també
va comptar amb la nostra aportació,
estava compost per Santiago Vega
Sombría, Juan Carlos García-Funes,
Fernando Jiménez Herrera, Daniel
Oviedo Torrejón i Manuel García
Muñoz, havia lliurat ja a l’ajuntament en el termini establert un informe i un llistat7 amb les dades de
2.934 persones executades a Madrid
per ordre d’aquells tribunals militars
entre 1939 i 1944, que van augmentar
a 2.936 en els mesos següents, ja que
l’interès pel rigor en aquesta matèria no va acabar amb el lliurament
del treball ni conclourà amb aquesta
ressenya, que és la més actual. Cal
destacar la importància que va tenir
per a la investigació i el coneixement
aquest estudi encarregat per l’Oficina de Drets Humans depenent de la
tercera tinença d’alcaldia que, gràcies en part a les facilitats que es van
donar per accedir a la documentació
que hi ha als arxius del cementiri, va
recuperar prop de tres-cents noms,
que no constaven fins al moment en
cap llistat de persones executades,
a més de fornir de nombroses dades
per tal de complementar-ne les biografies.
Entre aquestes 2.936 persones executades, totes víctimes de les mateixes farses judicials i repressives de la
dictadura franco-feixista, hi ha homes i dones, treballadors i ministres,
manobres i sastresses, metges i ferroviaris, estudiants i guàrdies civils,
obrers i mestres, religiosos i músics,
alcaldes i maçons, d’edats compreses entre els 16 i els 81 anys, nats en
prop de 800 localitats diverses de la
geografia espanyola (i d’altres parts

II Homenatge organitzat per Memoria y Libertad a la paret el 12 d’abril de 2008. MyL

del món), afiliats la gran majoria a
sindicats i partits republicans i d’esquerra. Lògicament, en xifres semblants, també trobem altres històries
que, sense respondre aparentment a
criteris ideològics, van patir el mateix
mecanisme criminal que va dissenyar
el nou règim per tal d’exterminar els
seus enemics polítics.
“Tot i que els nostres protagonistes no van ser els únics atracadors
condemnats a mort i executats amb
aquests procediments, la majoria
dels qui van veure truncades les seves vides d’aquesta manera van ser
condemnats per acusacions amb un
clar component polític. Les parets
del cementiri, el plom franquista i un
aparat judicial militar desproveït de
les més mínimes garanties van igualar, en l’últim sospir, gairebé tres milers d’executats amb vides i històries
que, com en el cas d’aquests atracadors, podien ser certament diverses”
(“Aunque nuestros protagonistas
no fueron los únicos atracadores condenados a muerte y ejecutados por
estos procedimientos, la mayoría de
quienes vieron sus vidas truncadas de
esta forma fueron condenados por
acusaciones con un claro componente
político. Los muros del camposanto,
6
7

el plomo franquista y un aparataje
judicial militar desprovisto de las
más mínimas garantías igualaron en
el último suspiro a casi tres millares
de ejecutados con vidas e historias
que, como en el caso de estos atracadores podían ser ciertamente dispares.” )
Així acaba Daniel Oviedo Silva,
historiador de la Universitat de Nottingham, el seu article intitulat “Golpe en la Cava Baja”, sobre un grup
de joves, majoritàriament de filiació
falangista, acusats per atracaments,
condemnats a mort per adhesió a la
rebel·lió i afusellats el 22 de febrer
de 1940 per ordre de l’Auditoria de
Guerra de la dictadura franquista a
les parets del cementiri de l’Este de
Madrid.
Un llistat exhaustiu i no excloent de
les persones executades a Madrid per
compliment de sentències de Consells de Guerra entre 1939 i 1944, no
hauria d’ometre el nom de cap víctima, al marge de les acusacions de
què foren objecte en cruels judicis
militars, fets sense cap mena de legalitat i garanties processals.
Certament, resultaria una contradicció important de principis assumir
la capacitat de jutjar, emparant-se

https://www.nuevatribuna.es/opinion/fernando-hernandez-holgado/cartaabierta-concejal-pedro-corral-historiadores-comisionado-memoria-historica-madrid/20180301204337149190.html
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Navegaciones/Memoria_
Historica/Memoria_HIstorica/informe.pdf
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per fer-ho, en les mateixes frases
amb aparença judicial com a prova
determinant i única, quan no en prejudicis de tipus divers, amb la finalitat d’aprovar o negar la memòria individual de les víctimes i, de passada, la
col·lectiva, com la matança disposada
pel franco-feixisme espanyol d’ençà
de l’inici de la rebel·lió militar per tal
que els seus noms, per exemple, puguin figurar o no entre les làpides del
cementiri on van ser enterrades.

Vista del monument memorial el mes de desembre de 2019, amb l’escultura hiperrealista en bronze
de Fernando Sánchez Castillo presidint el conjunt, un cop resignificat. MyL

Para la libertad me desprendo a balazos
De los que han revolcado su estatua por el lodo.
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,
De mi casa, de todo.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,
Ella pondrá dos piedras de futura mirada,
Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
En la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño
Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado, que retoño:
Porque aún tengo la vida.
Miguel Hernández
Acabada la guerra civil, la dictadura del general Franco va reprimir salvatgement els seus enemics polítics. Consells de guerra sense cap mena
de garantia processal van desembocar en nombroses execucions per afusellament o garrot vil.
El poble de Madrid en memòria i reconeixement a les prop de 3.000 Persones executades i inhumades en aquesta necròpoli entre abril de 1939 i
febrer de 1944.
“Que el meu nom no s’esborri en la història”
Julia Conesa
Aquestes estrofes del conegut poema de Miguel Hernández, juntament
amb els dos textos explicatius i de reconeixement, pretenien formar part
de les tres plaques que havien de ser
instal·lades per l’Ajuntament de Madrid en el monument situat a l’indret
dels afusellaments, al costat de la
paret del Cementiri de l’Est.
El mes de juliol, al cap de poc d’accedir al poder, el govern municipal
del PP, participat per Ciudadanos i
Vox, va paralitzar les obres per erigir
el Memorial amb tots els noms. Només quedaven dues setmanes per al
seu acabament . Els arguments que es
van utilitzar és que era “revengista”,
“sectari” i que incloïa “txequistes”.
A l’empara d’aquestes afirmacions
i intentant de fer creure que el seu
plantejament respon a criteris con-
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sensuats pel Comissionat de la Memòria Històrica creat i dissolt en el mandat de Manuela Carmena, el mes de
novembre de 2019 retira les làpides
ja col·locades amb més de mil noms
i força l’escultor, Fernando Sánchez
Castillo, i l’arquitecta de l’obra, Julia
Chamorro, a canviar-ne el significat i
finalitat per tal d’atendre les noves
instruccions polítiques: res de noms i
en lloc dels textos consensuats ordena
de col·locar-hi la inscripció següent:
“El poble de Madrid a tots els madrilenys que, entre 1936 i 1944 van
patir la violència pe raons polítiques,
ideològiques o per les seves creences
8

religioses. Pau, pietat i perdó”
(“El pueblo de Madrid a todos los
madrileños que, entre 1936 y 1944
sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por sus creencias religiosas. Paz, piedad y perdón.»)
L’actitud condescendent de l’actual dreta governant a la capital amb
polítiques xenòfobes, masclistes i de
blanqueig del franquisme, tampoc
no facilita indrets de trobada entre
víctimes i victimaris, ans al contrari,
pensen i executen sense cap mena
de mirament accions unilaterals més
pròpies de règims totalitaris.8
A tall de conclusió penso que resulta clara la complexitat de teixir la
història sense tenir en compte, en els
seus episodis més terribles - que en el
cas de Madrid són freqüents-, la seva
repercussió social en el temps i les
aportacions dels moviments sorgits
des de la ciutadania per recuperar i
fonamentar el passat negat. El treball
dut a terme pel col·lectiu de familiars i amics de les víctimes del franquisme a Madrid, Memoria y Libertad,
persisteix després de més de tres lustres en tots els seus aspectes, reunint
documentació, orientant i assessorant en les recerques a les persones i
institucions interessades, organitzant
i participant dels seus homenatges
amb la constància i la convicció que
atorga el vincle -inalienable- amb les
víctimes i la comunió amb els nobles
ideals democràtics en defensa dels
drets humans. Mentre ens quedi veu
els seguirem anomenant.

“Los caminos del autoritarismo están abiertos”. Manuel Menor. Article a Mundiario.com https://www.mundiario.com/articulo/politica/caminos-autoritarismo-estan-abiertos/20191220152012171791.html

MADRID IS DIFFERENT?
DE MEMORIALS CECS I DESMEMORIATS
Fernando Hernández Holgado

Professor d’Història Contemporània
de la Universitat Complutense de Madrid

1. Madrid is different?
Només en els últims anys han sovintejat els estudis sobre la violència franquista en el Madrid de la
immediata postguerra, un tema que
pràcticament no havia estat tocat
d’ençà de l’aparició de Consejo de
guerra, de Mirta Núñez i Antonio Rojas Friend (Madrid. Compañía Literaria), en una data ja tan llunyana
com 1997. Els autors han incidit en
el que s’havia publicat en un article anterior,1 on havien aportat per
primera vegada una xifra mínimament contrastada de les execucions
per afusellament que van tenir lloc
als voltants del cementiri de l’Este
o de l’Almudena entre 1939 i 1944:
2.663. La seva font bàsica havia estat precisament la documentació
conservada en el mateix cementiri
—que no en forma d’arxiu- a la qual
havia accedit poc abans l’historiador capdavanter Alberto Reig Tapia—. El professor Reig Tapia havia
proporcionat la pista a seguir per
a la localització de les execucions
entre els apunts de tants de cadàver especificats en els llibres d’enterrament: l’anotació “Auditor” o
simplement “A” en l’assentament
de cada inhumació, referit a “Auditoria de guerra”.2

Això passava el 1997. La dada que
durant prop de vint anys no s’emprenguessin ni publiquessin investigacions o estudis acadèmics sobre
la repressió de la dictadura durant
el primer franquisme a Madrid capital, si més no sobre l’aspecte dels
sumaríssims d’urgència i les execucions consegüents, em serveix ja
per avançar la hipòtesi d’una certa
“anomalia” madrilenya en el marc
de l’eclosió d’aquesta mena d’estudis a començaments d’aquest segle,
per a la generalitat de l’Estat espanyol. Una anomalia que intentaré
apuntalar en aquest article amb les
dades més recents referides tant a
estudis com a homenatges o memorials. Però anem a la qüestió específica
L’any 2012, Julius Ruiz publicava
la versió en castellà del seu estudi
també dels noranta Franco’s Justice
(Oxford University Press, 2005), en
1
2
3

el qual, sobre una font poc o gens
utilitzada fins aleshores, la col·lecció –incompleta- de 3.189 sentències de mort de Madrid capital i província conservades a l’Arxiu General
de l’Administració (AGA) afegia a la
xifra de Núñez i Rojas la de 72 executats més durant el mes d’abril de
1939. El mateix Ruiz declarava en
el seu estudi que la seva anàlisi se
centrava sobre la naturalesa i característiques de la repressió i no sobre
el seu abast en termes quantitatius
o sobre el nombre de sentències de
mort. Durant tots aquests anys, els
que van de 1997 a 2012, hi va haver
una veritable sequera de monografies o estudis històrics concrets sobre la repressió franquista a Madrid
capital, tant carcerària como jurídico-militar –amb molt poques excepcions-3, coincidint amb la veda de
la documentació del cementiri als
investigadors i els crònics proble-

“Víctimas del franquismo en Madrid: los fusilamientos en el cementerio del Este
(1939-1945)”, dins TUSELL, JAVIER ET AL. (eds.) (1993): El régimen de Franco:
política y relaciones exteriores. Madrid. UNED.
REIG TAPIA, Alberto (1990): Violencia y terror. Madrid. Akal.
Por fuerza he de citar aquí, por tratarse del ámbito madrileño, mi monografía Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas: de la república al franquismo
(1931-1941). Marcial Pons. Madrid, 2003, donde apuntaba la cifra de cerca de
ochenta mujeres fusiladas en Madrid capital. La cifra definitiva puede consultarse en la siguiente web: www.carceldeventas.madrid.es/list.
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mes associats a la consulta dels arxius militars i penitenciaris. També
hauríem d’esperar a 2012 per veure
l’aparició d’algun títol aliè a l’acadèmia, com el firmat pel periodista
Manuel García Muñoz, Los fusilamientos de la Almudena (La Esfera de
los Libros, 2012). García Muñoz se
sustentava en documentació de la
Causa General, abocada ja aleshores en el portal PARES del Ministeri
de Cultura; el Registre Civil madrileny i els fons de l’aleshores Arxiu
del Tribunal Territorial Primer de
Madrid, que l’any 2011 havia passat
a dir-se Arxiu General i Històric de
Defensa (AGHD).
Va ser al cap de poc quan van començar a aparèixer els estudis als
quals feia referència en un principi, entre els quals m’agradaria esmentar-ne alguns –sense pretendre
d’esgotar la llista- dels referits específicament al Madrid de la postguerra. Caldria incloure aquí diversos dels treballs recollits en el
llibre col·lectiu Madrid, una ciudad
en guerra (1936-1948), coordinat
per Daniel Oviedo Silva i Alejandro
Pérez-Olivares García (Catarata,
2016); aquest últim autor de Victoria y control en el Madrid ocupado.
Los del Europa (1939-1946) (Traficantes de Sueños, 2018), i l’anàlisi
de la tasca del SIPM –Servei d’Informació Político-Militar- a Madrid, un
dels eixos de la repressió franquista
a la capital, de Gutmaro Gómez Bravo dins Geografía humana de la represión franquista (Cátedra, 2017).
És en aquest últim context, d’inici
d’estudis amb nous enfocaments interpretatius i ús de fonts poc utilitzades fins a la data, on caldria
situar l’elaboració de l’últim llistat
de persones executades a Madrid
capital per al període 1939-1944 i el
seu informe explicatiu, encarregat
per l’anterior consistori municipal i
presentat el mes de febrer de 2018.
2. El llistat de 2018
L’oportunitat era d’or. L’ajuntament, encapçalat per Manuela
Carmena, a través de l’Oficina de
Drets Humans i Memòria del regidor
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i tinent d’alcalde Mauricio Valiente, va aprovar el 2018 la proposta
d’erigir un monument memorial de
record a les persones executades en
el mateix cementiri en el Madrid de
la postguerra. Calia fer un pas previ
com era l’elaboració d’un llistat exhaustiu dels executats, franquejat
novament –després de gairebé vint
anys- l’accés a la documentació
conservada en el mateix cementiri,
aleshores acabat de municipalitzar.
Tasca que va dur a terme qui escriu
aquest text, encapçalant un equip
en el qual figuraven tant estudiosos
de la repressió franquista –el periodista abans esmentat Manuel García
Muñoz, l’historiador Santiago Vegacom joves investigadors ja acostumats a la consulta de la documentació militar: l’especialista en treball
forçat Juan Carlos García-Funes; el
ja esmentat Daniel Oviedo; i Fernando Jiménez Sánchez, expert
en el món dels comitès madrilenys
durant la guerra, —molts membres
dels quals van ser executats a la
postguerra—. A l’experiència de
tots aquests investigadors en múltiples arxius El llistat i l’informe explicatiu estan disponibles a la web
de l’ajuntament de Madrid.—AGHD,
AGA, Registre Civil— s’hi sumava
la de Tomás Montero, net d’afusellat, també col·laborador d’aquest
monogràfic, que al capdavant del
col·lectiu Memoria y Libertad havia aconseguit aplegar des de feia
anys una abundantíssima informació
sobre les persones executades de
Madrid capital, mitjançant el teixit d’una àmplia xarxa de contactes
entre els propis familiars que feia
possible l’aportació de dades procedents dels arxius –i els records- de
les famílies.
La llista presentada el mes de febrer de 2018, amb els camps de nom
i dos cognoms, lloc i província de
naixement i de residència, va afegir
270 noms més al número de 2.663
executats i executades a Madrid ca4
5

pital, aportat en el seu moment per
Núñez i Rojas, amb la qual cosa la
xifra total va ascendir a 2.933, en la
majoria dels casos afusellaments.4
Revisions posteriores de la llista
efectuades per components del mateix grup investigador han elevat la
xifra a 2.936 noms, disponible en la
relació penjada pel col·lectiu Memoria y Libertad.5 Va ser possible
comptabilitzar igualment més de
quaranta execucions a garrot, dutes
a terme a la presó; per a identificar-les va caldre confrontar-les amb
la documentació del sumari. El gran
avantatge respecte a les condiciones de consulta que van tenir Reig
Tapia, Núñez i Rojas fou l’accés no
solament als llibres d’enterrament,
sinó a les ordres d’inhumació i als
expedients homònims a partir de
gener de 1942. La majoria de les
faixes d’ordres d’inhumació –mensuals- no havien estat obertes i la
comparació de la lletra manuscrita
del seu escrivent amb la de l’empleat que redactava els assentaments en els llibres va permetre
desfer malentesos. A més, cal tenir
present que bona part dels noms
i cognoms transcrits erròniament
tant pels historiadors que ens havien precedit com per l’empleat de
torn del cementiri, va ser corregida
mitjançant la comparació amb múltiples fonts: Registre Civil, sumari
militar, expedient penitenciari i fins
i tot informació documental facilitada, en alguns casos, per familiars.
La llista s’inicia amb els dos primers executats en consell de guerra a Madrid capital: Manuel Alcázar
Monje i Antonio Sánchez Fraile, enterrats, segons es recull en el llibre
d’enterraments i en les respectives
ordres d’inhumació, el 19 d’abril de
1939. Que fossin executats el dia 16
és una dada extreta tant del Registre Civil com de l’AGHD, on hi ha
dipositats els sumaris. El fet que no
apareguessin en el llistat de Núñez
y Rojas,6 és perquè a les entrades

El llistat i l’informe explicatiu estan disponibles a la web de l’ajuntament de
Madrid.
www.memoriaylibertad.org/listados/.

del llibre encara apareixia l’anotació “Auditor”, al contrari del que
passa amb les ordres d’inhumació. A
l’ordre d’inhumació que reproduïm,
la de Manuel Alcázar, de sepultura
de quarta o de “caritat”, s’hi pot
apreciar clarament l’anotació “Auditor Guerra”:
Aquesta mateixa font de les ordres d’inhumació va ser la que ens
va permetre “rescatar” els noms
dels 34 afusellats durant els dies

Ordre d’inhumació de Manuel Alcázar Monje
(19/04/1939)

19 i 21 d’abril i els dies 2, 3 i 4 de
maig de 1939, a causa del fet que
en aquestes ordres –i no en el llibre
d’enterraments- apareixia de manera inequívoca l’apunt “Auditor”.
En alguns casos com el del primer
garrotat de postguerra, Avelino Lozano Cano, executat el 21 d’abril
però enterrat el 2 de maig, la localització guanyava en dificultat
ja que ni al llibre d’enterrament
ni en l’ordre d’inhumació apareixia l’anotació “Auditor”, sinó solament, en el cas d’aquesta última,
l’apunt de l’indret de procedència
del cadàver: “Dipòsit Judicial” (DJ),
sense cap altra referència. Si aquest
nom, com el d’altres, ha pogut ser
rescatat, ha estat gràcies a recerques anteriors fetes tant a l’AGHD
com en el Registre Civil per part de
membres de l’equip.
Aquest últim exemple subratlla
un fet que avançàvem ja en el nostre informe: segurament mai no es
podrà arribar a detallar de manera exacta la quantitat de persones
executades a Madrid capital durant
el període 1939-1944, atès l’estat
actual de la diversa documentació

conservada. Per al cas de la documentació del cementiri, per exemple, no podem estar completament
segurs que s’hagin conservat totes
les ordres d’inhumació, sobretot
les dels primers anys (1939-1941);
a més, l’esmentat apunt-senyal
d’“Auditor” (o “A”) es troba a faltar
en no poques entrades d’executats
en els llibres d’enterraments. Tanmateix, cal indicar que les mancances d’aquesta mena en els llibres
s’han pogut localitzar a les ordres,
la qual cosa indica que, segons el
nostre parer, el seu corpus s’ha
conservat, pràcticament íntegre. A
més, la comprovació en el Registre
Civil de les persones executades durant els mesos d’abril, maig i juny
de 1939 ha revelat una exacta coincidència amb els noms recollits en
les ordres d’inhumació –i en el llibre d’enterraments del cementiri,
amb o sense apunt d’”Auditor”-,
la qual cosa indueix a pensar que
s’han conservat totes, si més no per
a aquesta primera fase, la més caòtica del període
Pel que fa a la resta de les fonts
documentals, és sabut que bona
part dels consells de guerra dipositats actualment a l’AGHD —font
indispensable a l’hora de completar
la informació de les persones executades— han desaparegut, o en resulta impossible la consulta a causa de
la seva deterioració. Tot el que s’ha
dit no impedeix que, si bé és possible que a la llista no hi siguin tots
(executats), sí que hi van ser tots
els que hi estan, és a dir els que hi
figuren com a tals, en una xifra que
avui dia arriba a 2.936 persones,
prou més alta que la recollida en
la primera relació de 1997. Aquest
és l’abast i la limitació d’aquesta
llista, sense oblidar l’altre objectiu
principal: el de la més gran fidelitat
possible amb què s’han procurat re6
7

collir els noms, cognoms i dades bàsiques de totes aquestes persones.
Un objectiu que, més enllà de la
seva finalitat historiogràfica, hauria
de ser d’utilitat tant als familiars de
les pròpies víctimes com a la memòria pública i social ciutadana. Una
memòria pública i social que ultrapassa de llarg l’àmbit madrileny, ja
que van ser moltíssimes les persones originàries i residents en altres
punts d’Espanya que van acabar els
seus dies afusellades a les rodalies
del cementiri de l’Este.
Un exemple del que acabem de
dir, un de tants, així com del mètode de comprovació, utilitzat amb
altres fonts documentals, el tenim
en la referència que trobem d’“Antonio Regue Pereda” executat el 18
d’octubre de 1939. Núñez i Rojas
van transcriure sense errors l’acurada lletra de l’empleat de torn en el
llibre d’enterraments, amb l’anotació d’“Auditor”. El mateix nom apareixia en la no tan acurada lletra
del funcionari que ho va apuntar en
l’ordre d’inhumació amb la lletra
“A”. I tanmateix el veritable nom
va haver de ser localitzat en la documentació del sumari militar: Antoni Ragué Parera, natural de Riudoms (Tarragona), domiciliat a prop
d’aquesta localitat, a Montbrió del
Camp. Antoni, de 30 anys, agent de
vendes, va ser detingut a Madrid el
mes d’abril de 1939 i denunciat per
l’alcalde i cap de Falange de Montbrió. L’alcalde es va encarregar ràpidament de telegrafiar a la capital
madrilenya, tot exigint-ne la detenció a partir del moment que va saber, per uns veïns, que es trobava
detingut com a soldat en una caserna de transports, la qual cosa indica
que seguia mobilitzat quan va caure
Madrid.7 Però aquesta és només una
de tantes de les quasi tres milers
d’històries que s’amaguen darrere

Els primers afusellaments recollits per Mirta Núñez i Antonio Rojas són del 6 de
maig de 1939, noms que sí que apareixen enregistratst al llibre d’enterraments
de 1939 amb l’anotació d’“Auditor”.
Sumari 9126 (AGHD). La correcció d’aquest nom va ser posterior a la publicación de la llista a la web municipal de manera que avui continua apareixent
amb errors. Tanmateix, a la llista del col·lectiu Memoria y Libertad apareix
degudament corregit.
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de cada nom.
Pel que fa al concurs de les memòries familiars, podria servir d’exemple el cas de l’afusellat que a la llista de Núñez i Rojas apareixia com a
afusellat el 5 d’agost de 1939, amb
el nom de “Pedro Lillo Carballo”.
L’examen de l’entrada del llibre
d’enterraments així ho confirmava,
i el mateix passava a l’ordre d’inhumació. Amb “Carballo” com a
segon cognom apareixia igualment
en nombrosa documentació de
l’AHGD, incloent-hi el certificat de
la sentència de mort, incorporat al
sumari. Ara bé, la mateixa família,
mitjançant l’associació Memoria y
Libertad, ens va confirmar que el
cognom era realment “Caballo”;
hi va aportar, per defensar aquesta
tesi, tota mena de documents personals.8 Es tracta, en definitiva, de
dos exemples, entre molts, que il·
lustren tant la conveniència de fer
servir múltiples fonts com la necessitat de jerarquitzar-les, en funció
dels avantatges i de les aportacions
d’unes i altres
3. Abril a Madrid
L’examen de la documentació
del cementiri corresponent al mes
d’abril de 1939 només reflectia vuit
execucions en consell de guerra,
set de les quals per afusellament,
no recollides a la llista de Núñez i
Rojas. Segons García Muñoz, ja el
29 de març s’havien fet consells
de guerra: una altra cosa és que se
n’haguessin executat les sentències. Però l’alt nombre d’ordres d’inhumació conservades de cadàvers
procedents del Dipòsit Judicial plantejava la sospita d’un ambient d’”ajustament de comptes” a la capital
acabada d’ocupar, en un moment en
què la justícia militar començava a
arrencar. Per a tot el mes es comptabilitzen 97 cadàvers d’aquesta
mena, entre ells 17 persones desconegudes, dues de les quals dones.
Es tractava de persones el nom de
les quals ens era desconegut, amb
una excepció: el del periodista i escriptor llibertari Mauro Bajatierra
Morán, l’ordre d’inhumació del qual
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s’havia conservat amb data de 8
d‘abril i l’apunt “D.J.”.
Si les detencions a mans de
membres de la Falange clandestina madrilenya van començar el
mateix 28 de març, dia en el qual
hi va haver el lliurament oficial
de la capital al coronel Losas, i
el primer executat per consell
de guerra –Manuel Alcázar Monje- va ser el 16 d’abril, no seria
estrany que bona part del gairebé centenar de cadàvers provinents
del dipòsit judicial del mes d’abril
corresponguessin a suïcidis, escaramusses desesperades o fins i tot
execucions extrajudicials, segons
que sembla que és el cas de Bajatierra. Si segons el seu col·lega i amic
Eduardo de Guzmán, a La muerte
de la esperanza, Bajatierra va decidir “quedar-se a Madrid i fer front
a la seva sort”, la documentació del
sumari militar obert després de la
seva mort recull ben clarament que
va rebre dos impactes de bala, la
qual cosa, per lògica, descarta que
es tractés d’un suïcidi. El cas es va
donar per tancat sense cap mena de
responsabilitat. Una cosa semblant
va poder-li passar a Ernesto Ortiz
López, esmentat per Santiago Vega
en aquesta mateixa revista, el qual
segons la documentació consultada
del Registre Civil va morir per “xoc
traumàtic” a la plaça del Progreso,
8, actual plaça de Tirso de Molina.
Aquesta adreça fou la de la seu d’un
destacament de policia militar, el
mateix on va estar detingut l’esmentat Antoni Ragué abans de ser
ingressat a la presó de Yeserías el 24
de abril de 1939, segons consta en
el seu sumari.9 Fos com fos, malgrat
que aquests possibles assassinats
quedessin fora de la llista, l’informe va voler deixar constància de
8

Ordre d’inhumació de Mauro Bajatierra
(08/04/1939)

la xifra de 97 cadàvers procedents
del Dipòsit Judicial a l’espera que
estudis posteriors poguessin aclarir
tant les seves identitats com les circumstàncies d’unes morts passades
en unes setmanes tan caòtiques, les
d’una capital en procés d’ocupació.
4. Execucions, reinhumacions
La majoria de les execucions dutes a terme a Madrid capital des del
mes d’abril de 1939 fins al mes de
febrer de 1944 ho va ser per afusellament, a l’entorn del cementiri
de l’Almudena; fa ben poc el mateix Tomás Montero ha localitzat
amb gran precisió la zona on, bàsicament, es feien, a partir de les
memòries inèdites de Manuel Muñoz
del Molino i del testimoni de Josué
Lillo.10 El procediment és conegut:
els presos homes procedents de les
nombroses presons de la capital –
Torrijos, Santa Rita, Yeserías, la
mateixa presó provincial de Porlier
i moltes altres- eren traslladats a la
de Porlier i concentrats a la capella, on escoltaven la lectura de la
diligència d’execució –que havien
de signar, tot i que força d’ells s’hi
van negar- abans de ser lliurats al
piquet d’execució format per militars o guàrdies civils. Els camions,

www.quieneseran.blogspot.com/es/2008/06/pedro-lillo-caba llo-05-08-1939.html.
9 A aquesta “caserna” o “txeca blanca” es refereix també en el seu blog Antonio
Ortiz Mateos tot recollint el testimoni de José Cabañas (lahistoriaenlamemoria.
blogspot.com/p/carceles-madrid.html).
10 MONTERO, Tomás (2018): “La media luna del Cementerio del Este”. En
Nueva Tribuna, 1-10-2018. Disponible en: https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/cementerio-este-fusilamientos-franquismo/20181001123304156084.html

aleshores, s’adreçaven al cementiri, passant pel pont de Ventas, cap
a la paret sud. Quan hi havia condemnades a mort, els camions feien
una volta per anar a parar a la presó
de Ventas i recollir-les; aquesta va
ser la destinació de les vuitanta dones afusellades en el període 19391944.
Quan ja s’havia fet l’afusellament, i confirmades les morts amb
el tret de gràcia del cap de la força, els cadàvers eren transportats
al dipòsit del cementiri, on eren
col·locats en caixes d’ínfima qualitat, pel que sembla de material de cartó, folrades amb una tela
negra. Un oficial del cos de Sanitat
Militar signava l’acta de defunció,
document que era enviat pel jutjat
militar d’Executòries —lletra Z—
al Registre Civil, en un procés que
podia durar des de dies fins a anys.
Generalment, aquell mateix dia les
autoritats del cementiri complimentaven i signaven de manera automàtica una ordre d’inhumació per
a “sepultura de quarta temporal”,
reutilizant el model-plantilla anterior amb capçalera de la República,
ratllat la majoria de les vegades.
Només a partir de gener de 1940 es
va començar a fer servir un model
propi d’ordre amb capçalera de la
nova administració, de color sípia,
aquesta vegada amb la denominació
de “sepultura de caritat”, però que
continuaria convivint amb els fulls
reutilitzats del període republicà.
Al cap de deu anys del seu enter-

rament en sepultures de quarta, i
llevat de reclamació de familiars
per a fer un canvi de sepultura, els
cadàvers eren exhumats i enviats
a l’ossera o fossa comuna. Algunes
vegades la reclamació es feia amb
rapidesa, com va passar en el cas
de l’alcalde republicà de Vallecas,
Amós Acero Pérez, previ pagament
de trenta pessetes. En altres casos,
l’Auditoria autoritzava el familiar
a veure el cadàver i encarregar-se
del seu enterrament en la sepultura
que disposés, sempre dins del cementiri i “sense pompa ni cerimònia” i altres expressions semblants,
és a dir, en la més estricta intimitat. Tanmateix, en la gran majoria
dels casos el propi perill de “significació” al qual s’exposaven els familiars en reclamar el cadàver, al qual
s’afegien altres factors com ara la
dificultat de disposar d’informació
ràpida sobre l’execució —per tal de
poder reaccionar en temps i forma o
fins i tot el mateix cost del servei—,
va fer que aquesta mena de reclamacions fos una pràctica tan compromesa com minoritària. Aquests
documents -ordres i llibres, més
els expedients d’enterrament- són,
per tant, l’únic “record-testimoni”
del pas de les persones executades
pel cementiri, la qual cosa reforça
la necessitat de la seva conservació i digitalització i també la seva
obertura a la consulta pública, en
qualitat de textos d’un futur arxiu
imprescindible per al patrimoni memorial i històric de la ciutat.

5. Abusos actuals
En un altre lloc m’he ocupat de
denunciar l’ocurrència de l’actual
consistori municipal, perpetrada el
mes de novembre de 2019: la retirada del gairebé miler de noms
que ja havien començat a inscriure’s en el monument projectat per
l’equip anterior, l’objectiu últim al
qual havia respost l’elaboració de
la llista.11 Fixem-nos que, just quan
s’havia pogut calcular amb gran
exactitud, per un equip d’historiadors amb cobertura institucional, la
xifra de persones executades en el
Madrid de la immediata postguerra,
ni més ni menys que el 2018, prop
de vuitanta anys després dels fets
esdevinguts... un equip municipal en decretava la retirada i condemnava els noms a l’oblit oficial.
Aquesta és l’”anomalia” a què em
referia al començament: una voluntat oficial d’ocultació dels crims del
franquisme present i molt estesa a
la capital d’Espanya, demostrable
en una política de damnatio memoriae de la qual goso afirmar no hi ha
comparació possible amb cap població important espanyola. Correspon
a la ciutadania en general, i molt
concretament als col·lectius memorialistes –però també a la professió
d’historiadors, per la proscripció
que això comporta d’un coneixement públic tan bàsic- denunciar el
que actualment, en tant que memorial sense noms, no és més que un
monument cec i desmemoriat.

11 “Carta abierta al concejal Pedro Corral y a los historiadores del Comisionado
de Memoria Histórica de Madrid”. https://www.nuevatribuna.es/opinion/
fernando-hernandez-holgado/carta-abierta-concejal-pedro-corral-historiadores-comisionado-memoria-historica-madrid/20180301204337149190.
html
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de Fòrums per la Memòria

Madrid, 1979-2015
L’any 1979 la ciutat de Madrid tornava a tenir una corporació democràtica, encapçalada aleshores per
Enrique Tierno Galván, un fet que
no succeïa d’ençà de l’ajuntament
republicà del mes de març de 1939.
Tot i que en un principi es va parlar
d’uns 160 carrers vinculats al franquisme, l’any 1980 l’ajuntament va
rebatejar 27 carrers i avingudes. El
criteri de selecció es va basar, en línies generals, en el fet que les noves
denominacions recuperarien les que
tenien abans, amb el govern de la
República. Es van triar els 27 noms
que tenien una vinculació més directa amb el franquisme i que, a més,
estaven enclavats en els eixos bàsics
de la ciutat. Van votar a favor de la
modificació els partits que donaven
suport a l’equip de govern, PSOE y
PCE, i en contra l’UCD.
El mes de desembre de 2007 el Parlament va aprovar l’anomenada Llei
de Memòria Històrica, que disposava
en el seu article 15 que “Totes les
administracions estan obligades a
la retirada de símbols o referències
que tinguin a veure amb l’exaltació
de la rebel·lió militar de 1936, de la
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Guerra Civil i de la repressió de la
dictadura franquista”.
L’alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
-Gallardón, va declarar que consultaria amb experts quins carrers de
la ciutat havien de canviar de nom
ja que es veien afectats per la Llei.
L’alcalde només va esmentar entre
els “experts” a què feia referència,
els cronistes de la Vila. Ruiz-Gallardón va fer-se el distret, obviant el
centenar llarg de carrers franquistes
de Madrid, amb l’argument que «és
bàsicament l’Administració General
de l’Estat la que conserva símbols
referits a l’anterior cap de l’Estat «.
L’ajuntament de Madrid no hi va
aplicar la Llei. Sí que es va retirar
gairebé completament l’abundant
simbologia franquista dels edificis de
l’Administració General de l’Estat,
per part de l’administració socialista
entre 2008 i 2011, acció que va afectar bàsicament els ministeris de Defensa, Agricultura, Interior i Hisenda
i fins i tot el Palau de la Moncloa.
La presó de Carabanchel, inaugurada el 1944 i construïda per presos, va hostatjar durant la dictadura
franquista reclusos comuns i socials,
i sobretot, nombrosos presos polítics. El 16 de juliol de 2008 el Minis-

teri de l’Interior i l’ajuntament de
Madrid van signar un acord per construir equipaments i habitatges en els
terrenys de la presó, i repartir-se’n
els beneficis. La crisi econòmica
va malmetre el conte de la lletera,
però no es va aturar la destrucció del
que podia haver estat un dels indrets
més importants de memòria de tot
l’Estat.
Associacions de veïns de Carabanchel i Aluche, organitzacions de
defensa de la memòria històrica de
la lluita antifranquista, i persones
de diversos àmbits socials i culturals
van constituir la Plataforma per a la
creació d’un Centre per a la Pau i la
Memòria a l’antiga presó de Carabanchel. Demanaven que se’n conservés la cúpula per a encabir-hi un
espai de recuperació de la memòria
històrica i reclamaven que en el solar s’hi construïssin un hospital i serveis socials per al barri. Malgrat les
protestes, el ministeri de l’Interior,
dirigit per Alfredo Pérez Rubalcaba,
la va acabar enderrocant l’octubre de 2008. Onze anys després, no
s’hi ha construït res; hi ha un gran
terreny buit i de la presó només en
resta el controvertit Centre d’Internament d’Estrangers. La Plataforma

pel Centre de Memòria continua reivindicant activament la construcció
del Memorial.
Elements de la societat civil van
començar a treballar en la creació
d’un indret de memòria no oficial a
la paret del cementiri de l’Almudena. D’ençà de 1988 una placa recorda les Tretze Roses. Aquesta iniciativa va rebre un fort impuls a partir
de les investigacions de Mirta Núñez
i Antonio Rojas Friend, que recollien
els primers llistats de víctimes. El
col·lectiu “Memoria y Libertad”, que
aplega familiars dels qui van ser-hi
assassinats, organitza anualment un
acte d’homenatge que ja n’ha fet
setze edicions.
El Govern de Progrés. 2015-2019
A les eleccions municipals de maig
de 2015 a la ciutat de Madrid va guanyar la candidatura Ahora Madrid.
La seva cap de llista era Manuela
Carmena, la qual, amb el suport del
PSOE va esdevenir-ne alcaldessa
Les primeres accions del nou govern municipal en matèria de memòria històrica van ser polèmiques:
la delegada de Cultura, Celia Mayer,
va ordenar el mes de febrer de 2016,
la retirada de tres monuments franquistes. Després de les crítiques
unànimes de l’oposició i una querella de la Fundació Francisco Franco,
l’equip de Carmena en va suspendre
la retirada fins a desenvolupar una
normativa municipal. Després de reposar-ne els elements, es van retirar
a Mayer les competències sobre Memòria Històrica.
La Càtedra de Memòria
A les acaballes de 2015 es va saber
que la Càtedra Complutense “Memòria Històrica del segle XX”, conformada per historiadors, sociòlegs,
arxivers… havia rebut l’encàrrec per
part de l’ajuntament de projectar
un “Pla Integral Memòria Madrid”,
per al qual es va constituir un grup
de treball.
Immediatament va començar una
campanya d’assetjament mediàtic
que va anar in crescendo fins que es

va aconseguir la renúncia de la Càtedra. El linxament, que no va tenir miraments a l’hora de difondre
mentides i calúmnies, va estar encapaçalat per mitjans de comunicació
d’extrema dreta i per l’edició madrilenya del diari El País. En paraules
d’un dels coordinadors del grup de
treball:
Des d’un començament no hi va
haver treva. Quines en van ser les
raons? Probablement podem especular al voltant de les hipòtesis següents: Primer, el decidit compromís de portar fins al final i amb totes
les conseqüències el Pla esmentat
(...). No podem oblidar una segona
raó: la impecable trajectòria dels
integrants d’aquell equip interdisciplinar –amb experts reconeguts
en cadascuna de les matèries- habituats a aquesta mena de “batalles per la memòria” en àmbits tan
poc propicis per al compliment dels
Drets Humans. I, en tercer lloc: el
decidit suport a aquest Equip per
part dels moviments socials per la
memòria. (…)
La joguina es va trencar amb la famosa publicació del “llistat” atribuït a la Càtedra per part de El País.
Però no pas per la situació per ella
mateixa, sinó per les declaracions de
la mateixa alcaldessa, la qual donava
per bona aquella informació (…).1
La campanya d’assetjament i enderroc es va coronar amb la creació
d’una notícia falsa per a l’edició madrilenya de El País. L’acceptació de
les calúmnies com a veritats per part
de l’alcaldessa i la renúncia a continuar amb l’encàrrec per part de la
Càtedra de Memòria Històrica de la
Complutense, certificaven el triomf
d’aquesta operació.2
El País publicava ahir una llista de
256 noms que suposadament hauri1
2
3

en estat proposats per la Càtedra de
Memòria Històrica de la Universitat
Complutense per a la reforma de la
llista de carrers que l’ajuntament
de Madrid té previst de fer en compliment de la Llei de la Memòria (…)
Avui la Càtedra ha publicat un comunicat on nega taxativament l’autoria
del llistat que avançava El País (…).
El Comissionat de Memòria
El 6 de maig de 2016 es va fer pública la composició d’un Comissionat de Memòria Històrica municipal
presidit per l’advocadessa Francisca
Sauquillo.
Es va dur a terme una primera reunió entre Sauquillo i els col·lectius
de memòria històrica i víctimes del
franquisme, en la qual la majoria
dels assistents vam rebutjar-ne la
mateixa constitució i la composició
del Comissionat
Cridava l’atenció l’absència de juristes especialistes en memòria històrica i drets humans. El mateix podríem dir pel que fa a arxivers, documentalistes, antropòlegs socials...
També vam indicar a l’ajuntament
que era inacceptable l’absència de
representats del moviment memorialista i de víctimes del franquisme.
Com va escriure el jurista Rafael Escudero3:
A hores d’ara poc o gens no sorprendrà, pel que fa a l’absència de
representants de les associacions de
víctimes i memorialistes en la Comissió. L’explicació donada per Sauquillo és que no hi poden ser perquè
“són part, per reclamar… la veritat,
la justícia“. (…) Però si hi ha persones que deuen estar molt contentes
aquests dies, aquestes són Esperanza Aguirre i els integrants de la dreta madrilenya. Sense ser al poder,

Gálvez Biesca, S. (30-7-2016) El juguete roto de la Cátedra Memoria Histórica
del Siglo XX. El Diario. Recuperat des de: https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Catedra-Memoria-Historica-Siglo-XX_6_541455874.html
Garín, J. (11-02-2016) La polémica del callejero que creó El País. Diagonal.
Recuperat des de: https://www.diagonalperiodico.net/blogs/nolescreas/
la-polemica-del-callejero-creo-pais.html
Escudero Alday, R. (07-05-2016) Madrid: la comisión de la (des)memoria histórica. La Marea. Recuperat des de: http://www.lamarea.com/2016/05/07/
madrid-la-comision-de-la-desmemoria-historica/
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han assolit els seus últims objectius:
desactivar completament les polítiques de recuperació de la memòria
històrica a Madrid i mantenir les
reivindicacions de les víctimes en
l’oblit institucional. Esperem que no
ho hàgim de lamentar gaire.
El criteri de l’alcaldessa era assolir el consens entre els grups municipals, tant en la composició del
Comissionat com en l’objectiu: el
compliment de la Llei de Memòria
de 2007. Com a resultat, l’actuació
del Comissionat no va ser compatible amb el compliment de les obligacions de l’ajuntament en matèria de
Drets Humans. Tampoc no ho va ser
amb els compromisos adquirits per
l’alcaldessa, el seu equip de govern
i els grups municipals que li donaven
suport. Els col·lectius de víctimes
del franquisme no eren representats
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en el Comissionat; tampoc no hi eren
representats els especialistes de les
disciplines que hi tenien relació;
l’arquebisbat de Madrid sí que hi era
representat.
L’historiador José Álvarez Junco va
ser nomenat vicepresident del Comissionat. Continua Escudero Alday:
(…) Sorprèn també la seva incorporació atès que és una persona que
rebutja la nul·litat dels judicis del
franquisme i que, fins i tot, en els
seus escrits s’ha declarat en contra
del propi concepte de “memòria
històrica”. (…) Ser en una comissió
4
5

de memòria històrica quan no se’n
comparteix el concepte de partida és el més semblant a ficar-hi un
quintacolumnista.
Una altra persona que va entrar a
formar part del Comissionat fou l’escriptor Andrés Trapiello, proposat
pel grup municipal de Ciudadanos.
Ho explica l’historiador Francisco
Espinosa:4
Sens dubte deu ser pel menyspreu
que sent i per la manera en què ha
maltractat en els seus escrits el moviment en pro de la memòria el motiu pel qual Trapiello ha estat escollit com un dels vocals de la comissió
que encapçala Francisca Sauquillo,
designada alhora per Manuela Carmena. Cal felicitar la dreta, ja que
una vegada més ha aconseguit el seu
propòsit: en aquest cas controlar
l’afer del llistat de carrers i les empremtes franquistes.
Trapiello i un altre membre del Comissionat, l’historiador Octavio Ruiz
Manjón, signaven el mes de març de
2018 l’anomenat «Manifest per la
història i la llibertat» contra la reforma de la Llei de Memòria Històrica que proposava el PSOE. D’altres
signants eren Santiago Abascal, Fernando Savater, Stanley G. Payne, Jon
Juaristi, Pío Moa, Jaime Mayor Oreja, Joaquín Leguina, María San Gil,
Alberto Ruiz-Gallardón, el besnét del
dictador Luis Alfonso de Borbón, o el
militar Santiago Milans de Bosch5.
La llista de carrers:
Mobilitzacions i judicis
L’equip de govern municipal i les
forces polítiques que li donaven suport van renunciar a anar més enllà
de la retirada de 53 carrers designats pel Comissionat de Memòria. Els
col·lectius memorialistes no només
vam qüestionar alguns dels noms que
substituirien els que es proposaven
retirar, també algunes propostes de

Espinosa Maestre, F. (04-05-2016). La comisión. Público. Recuperat des de:
http://blogs.publico.es/dominiopublico/16691/la-comision/
La Razón, (03-09-2018) El manifiesto contra la reforma de la ley de Memoria Histórica del PSOE suma casi 24.000 firmas. Recuperat des de: https://
www.larazon.es/espana/mas-de-200-expertos-firman-un-manifiesto-contra-la-exhumacion-de-franco-CJ19674053

senyalització d’indrets de memòria recollits en el llibre editat per
l’ajuntament6, van tenir contestació
per part del moviment memorialista
madrileny el qual, d’acord amb d’altres entitats (veïnals, socials…), va
presentar la seva pròpia alternativa:
1. Un llistat de 132 carrers i places
franquistes que haurien de ser rebatejats.
2. Una segona llista de 80 carrers
sobre els quals hi havia dubtes
pel que feia als motius per a la
seva concessió i dels quals es van
demanar al consistori els expedients administratius.
3. Un llistat de 102 noms alternatius,
amb propostes de persones i fets
relacionats,
majoritàriament,
amb la memòria democràtica
El moviment memorialista, alhora,
mantenia la mobilització al carrer:
(…) Hem expressat a l’ajuntament
de Madrid el nostre radical desacord
amb l’informe del Comissionat de
Memòria Històrica presentat al ple
municipal el passat mes de gener,
concretament per la proposta que
es fa de senyalització d’indrets de
memòria. Entenem que incideix i reprodueix la situació d’injustícia i discriminació de les víctimes del franquisme, en nom d’una suposada equidistància que equipara els defensors
de la legalitat democràtica amb els
qui van mantenir segrestada la sobirania nacional durant dècades (…).7
La retirada aprovada de 53 carrers
va ser paralitzada per cinc denúncies
diferents. La nostra Federació es va
personar en el procediment general,
i malgrat les al·legacions de la Fundació Nacional Francisco Franco, el
jutjat contenciós ens va reconèixer
el dret a actuar com a codemandats
en la querella.
El Memorial al Cementiri de l’Este.
L’informe del Comissionat.
El mes de febrer de 2018 un equip
multidisciplinar, dirigit per l’historiador Fernando Hernández Holgado,
va presentar un Informe encarregat
per l’ajuntament sobre la repressió
franquista al Cementiri de l’Este,
amb una llista actualitzada de les

víctimes, que havia de servir de base
d’un projecte de Memorial.8
Per la seva banda, l’informe del
Comissionat sobre el Memorial va
afavorir-ne el retard de construcció
i, juntament amb diversos problemes
administratius, que no estigués acabat i inaugurat durant la legislatura
de govern d’Ahora Madrid. El Comissionat, fent seus els arguments dels
mitjans de dretes, va proposar que
no hi constessin els noms dels 2.936
afusellats.9 Les seves conclusions topaven frontalment amb l’informe de
l’equip dirigit per Hernández Holgado i amb els compromisos públics del
govern municipal.10
El paper del Comissionat en aquest
tema no va consistir únicament a
aplicar una estratègia deliberadament obstruccionista. També va proporcionar al govern municipal actual
de PP i Cs, amb el suport de Vox, l’argumentació per frenar l’acabament
del Memorial i, finalment l’eliminació dels noms. La polèmica sobre el
paper del Comissionat s’ha reobert,
després del desmantellament, per
part del nou alcalde Martínez Almeida, del projecte original del Memorial el mes de novembre de 2019.
L’actual corporació defensa que el
Comissionat va demanar un monument anònim i un segon memorial
a les víctimes franquistes. Membres
del Comissionat argumenten que en

el seu informe obrien la porta a la
construcció d’una segona placa que
recordarà els morts de “l’altre bàndol”. Nosaltres, per una vegada, estem d’acord amb Andrés Trapiello:
“Qui ara ha tret els noms no ha fet
altra cosa que el que el Comissionat de la Memòria va aconsellar en
el seu dia, insisteixo, per unanimitat”.11
L’informe sobre el Memorial va suposar la fi del Comissionat, ja que
part del grup d’Ahora Madrid el va
considerar inacceptable. Finalment,
va quedar dissolt el mes de juny de
2018.
2019. La dreta torna al govern.
Conclusions
Després de les eleccions municipals de maig de 2019 es va constituir
un govern de coalició per a la ciutat de Madrid presidit per José Luis
Martínez Almeida, del Partit Popular,
amb Begoña Villacís de Ciudadanos
com a vicealcaldessa, i amb el suport de l’extrema dreta..
Durant el període de govern d’Ahora Madrid (2015-2019) es va dur a
terme una important política de memòria (amb resultats tangibles com
ara el canvi de nom de gairebé mig
centenar de carrers significatius) tot
i que allunyada de les expectatives
que hi havia. Cal agrair el que s’ha

Ajuntament de Madrid (2017) Memòria Histèrica: Comissionat de la Memòria
Histèrica del Ajuntament de Madrid.
7 Colectivos memorialistes madrileños (27-02-2017) #NiUnaCalleFranquista: Fuera golpistas y asesinos del callejero madrileño. https://www.foroporlamemoria.info/2017/02/niunacallefranquista-fuera-golpistas-y-asesinos-del-callejero-madrileno-3/
8 Hernández Holgado, F. (2018) Listado de personas ejecutadas durante la posguerra (1939-1944) en la ciudad de Madrid. Informe explicativo / Cronológico y Alfabético. Ayuntamiento de Madrid. Recuperat des de: https://cutt.ly/
orci2OU
9 El País (30-04-2018) El memorial de la Almudena incluirá los nombres de todos
los fusilados, incluidos los chequistas. El Comisionado de la Memoria Histórica
sugirió que se consultasen las identidades a través de un código QR. Recuperat
des de: https://elpais.com/ccaa/2018/04/30/madrid/1525085713_995072.
html
10 Olmeda, F. (10-04-2018) 14 de abril, homenaje a las víctimas del franquismo en Madrid. Nueva Tribuna. Recuperat des de: https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/memorial-todos-nombres-reivindica/20180410105428150683.html
11 Mateo, J.J. (28-11-2019) Ni paz, ni piedad, ni perdón. El País. Recuperat des de:
https://elpais.com/ccaa/2019/11/27/madrid/1574877577_119763.html
6
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Retirada dels noms del Memorial al cementiri de l’Este de Madrid. Novembre de 2019.

aconseguit, bàsicament el compromís personal en circumstàncies difícils d’alguns membres del govern
municipal i presidents i presidentes
de juntes de Districte.
El nou equip de govern de dretes
ha fet servir els seus primers mesos
de govern per desfer, sense complexos i sense pausa, les polítiques progressistes desenvolupades durant la
legislatura anterior. Els progressos
en matèria de memòria històrica i
democràtica han estat un dels objectius centrals dels seus atacs. El
mes de juny el consistori de Martínez Almeida va anunciar el tanca-

ment de l’Oficina Municipal de Drets
Humans i Memòria. A continuació es
va anunciar la renúncia a aixecar el
memorial aprovat en els terrenys de
la presó de Carabanchel.
El passat 18 de novembre, l’actual
equip de govern va arrencar les làpides amb els noms de les persones
executades al cementiri de l’Este. El
govern de Martínez Almeida ha modificat el criteri amb què fou erigit
el Memorial, tot canviant-ne la significació per tal de reconvertir-lo en
un fals homenatge a la concòrdia.12
Una plataforma acabada de constituir de col·lectius memorialistes,

socials, veïnals, polítics, sindicals,
culturals exigeix la immediata reversió del procés amb la reconstrucció del Memorial segons el projecte
original i anuncia mobilitzacions.
De com es construeix el relat del
passat depèn en gran part la legitimació dels actes i polítiques presents. És per això que el nou consistori ha estat especialment bel·ligerant contra la memòria històrica.
L’aparició d’un espai polític de l’extrema dreta serveix com a coartada
a la dreta “de tota la vida” per aplicar polítiques revisionistes.
Per què la dreta quan arriba al poder actua sense cap mena d’escrúpol i l’esquerra governa amb peus
de plom, entre apel·lacions al consens? Encara estem esperant una declaració de condemna al franquisme
per part del govern municipal, demanada en diverses ocasions durant
l’anterior legislatura. En canvi, sí
que s’hi va aprovar una moció sobre
la revolució hongaresa de 1956.
Madrid, com a capital de l’Estat, constitueix una referència i un
exemple a seguir per d’altres moltes
institucions. Esperem que aviat les
forces progressistes puguin construir
una alternativa capaç de recuperar
l’ajuntament, analitzant i assumint
l’experiència dels anys 2015-2019,
tant en els seus aspectes positius
com en els negatius.

12 Europa Press, (29-07-2019) Ayuntamiento reitera la paralización del Memorial
de la Almudena porque «no sirve para favorecer la concordia». Recuperat
des de: https://www.europapress.es/madrid/noticia-ayuntamiento-reitera-paralizacion-memorial-almudena-porque-no-sirve-favorecer-concordia-20190729132105.html
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LA REPRESSIÓ OBLIDADA.
LES ALTRES MORTS AL MADRID DE LA POSTGUERRA
Santiago Vega Sombría

Pofessor d’Història a l’IES Diego Velázquez
i a la Universitat Complutense de Madrid

L

a relativament prou abundant bibliografia sobre diversos aspectes
de la repressió franquista a Madrid,
depuració a la Universitat, responsabilitats polítiques, presó de Ventas, afusellaments al Cementiri de
l’Este, Alcalá de Henares, Colmenar
Viejo, El Escorial i Carabanchel1.
Gairebé no han investigat les morts
a les nombroses presons creades o
habilitades a posta, camps de concentració, abundants centres d’interrogatori, als hospitals als quals,
en alguns casos, eren traslladats els
presos que emmalaltien o quedaven
destrossats després de les tortures.
Les morts en els seus domicilis a causa de les seqüeles de les tortures,
pallisses o de la més pura necessitat
de medecines o alimentació. Tampoc
no s’han documentat les execucions
extralegals després de les visites
d’esquadres falangistes a camps de
concentració o presons. A banda,
cal tenir en compte les morts relacionades amb la gana (crida poderosament l’atenció que l’únic anotat
en el Registre Civil de Madrid com
a mort per “esgotament per gana”
sigui un “funcionari”)2 o les deficients condicions de vida dels ex-pre-

sos (les necessitats alimentàries i les
seqüeles del pas per la presó) i familiars d’afusellats o represaliats. En
aquest apartat s’hi podrien incloure
els suïcidis, que ofereixen unes xifres especialment altes. L’any 1939
van ser 2.527, que superen en un 20
% els 2.098 de 1935, últim any en el
qual n’hi ha dades oficials, anteriors
a la guerra. Aquestes altes xifres es
1

2
3

mantenen durant els primers anys de
postguerra. Fins l’any 1943 no baixen dels dos mil, tot i que se’n queda ben a prop: 19923.
Entre les defuncions inscrites en el
Registre Civil de Madrid, no és fàcil
de distingir les que corresponen a
morts violentes o altres morts accidentals a la construcció o atropellaments al metro. Hi ha abundància de

La web Memoria y Libertad ofereix una xifra total de 3.282 víctimes de la repressió a Madrid, que inclouen: 2.686 afusellats al cementiri de l’Este (Mirta NÚÑEZ
DÍAZ-BALART i Antonio ROJAS FRIEND: Consejo de guerra. Los fusilamientos en el
Madrid de posguerra (1939-1945), Madrid, Compañía Literaria, 1997). Aquestes xifres han estat actualitzades en 2.936 per l’informe dirigit per Fernando Hernández
Holgado per a l’Ajuntament de Madrid l’any 2018. 291 a Alcalá de Henares (Julián
Dueñas Méndez/ San Luciano/ Lledó), 109 a Colmenar Viejo (Roberto Fernández
Suárez i grup de la UNED); 79 a San Lorenzo de El Escorial (Pedro Rubio Hoya) i 18
entre Carabanchel i Campamento (Javier de la Puerta / Pedro Organero Ronco).
A tots els quals cal afegir un centenar més de persones mortes en diverses dependències i presons de la capital a causa de malalties contretes per les condicions
imposades, garrot vil, accidents, suïcidis i afusellaments (Fernando HERNÁNDEZ
HOLGADO: Mujeres encarceladas, Cárcel de Ventas. De la república al franquismo
(1931-1941), Marcial Pons Historia, Madrid, 2003. Santiago VEGA: “De las catacumbas de la Puerta del Sol al Cementerio del Este. Muerte y perseccución en el
Madrid de posguerra”, dins Actas del Congreso Posguerras. 75 aniversario del fin
de la Guerra Civil española, eds. Gutmaro Gómez y Rubén Pallol. F. Pablo Iglesias.
2015.
Florentino Lara Aceña, de 48 anys, casat, mort el 9 d’abril de 1939, al districte
de Buenavista.
INE, Quadre-resum de 1948.

23

casos complexos i sospitosos de ser
fruit de la repressió, tot i que són
difícils de comprovar. Gairebé totes
les morts sobtades van passar al domicili o a la via púbica i calia l’assistència del jutge de 1a instància.
D’ençà de l’acabament de la guerra,
fruit de l’estricte control de la dictadura i de la militarització de tota
l’administració, aquesta tasca la fan
els jutges militars de guàrdia. És molt
complicat de diferenciar l’origen de
la mort ja que només en consta la
causa final: síncope, asistòlia, commoció cerebral o xoc traumàtic.
És molt probable que abundin els
casos de suïcidis, no anotats com a
suïcidis, fruit de la frustració per la
pèrdua de la guerra o la insuportable
acceptació de la dictadura venjativa contra els derrotats. Consten dos
morts (el 16 i 24 d’abril de 1939) al
Metro, estacions de Pacífico i Retiro,
ferroviari i dona de 43 i 47 anys respectivament. Altres quatre en estacions de ferrocarril: Atocha, Mediodía i Delicias. El 13 d’abril ja s’havia
suïcidat d’un tret un soldat barcelonès de 24 anys, destinat al Regiment
d’Artilleria a Cavall 36, amb seu a
Carabanchel. Una altra de les causes
que es repeteix amb una certa freqüència és l’asfíxia; se n’han recollit
14, entre les quals s’inclou la d’un
pres de Porlier. Dos homes desconeguts trobats a l’Huerta de la Manuela, del districte de Buenavista, sense data de mort, però inscrits el 4
d’abril de 1939, podrien ser possibles
víctimes de la violència. D’aquestes
morts, 8 van passar en els seus domicilis. Al número 9 del carrer Columela moren dues persones (el 9 i 11
d’abril), de les quals només s’anota
el nom i primer cognom “ignorant-ne
la resta de dades”, ni tan sols la data
de mort. Hi ha també el cas d’un jubilat que amb prou feines tenia 48
anys, mort per “asfíxia per submersió” al riu Manzanares, el 24 de juliol, tots ells de 1939.
La causa oficial “hemorràgia cerebral”, “pulmonar” o “interna” es repeteix sovint (41 inscripcions). Entre
les causes dubtoses destaca la mort
d’un sastre mort a l’església de La
Paloma el 28 de març de 1939. Dels

24

46 morts per “xoc traumàtic” destaca
Ernesto Ortiz López, del qual no apareixen més dades que la seva mort
a Progreso 8, on podria haver-hi un
centre de detenció4. Són molt diverses les víctimes per aquesta mena de
causa, ja que alguns moren als hospitals, d’altres en domicilis i d’altres
dos en el dipòsit judicial de Carabanchel Bajo, els set anys del menor
semblen allunyar la possibilitat que la
seva mort fos causada per tortures o
una altra mena de violència.
Per “tret d’arma de foc”, el més
sospitós és un jove, del qual no es
distingeix gaire bé l‘edat, podria ser
de 14 o 24 anys, Narciso Pérez Segovia, amb un possible germà, Saturnino, també de Puente de Vallecas,
aquest sí afusellat el 12 de juliol de
1939. Dos possibles casos més semblen els anotats com a desconeguts,
morts a l’estació de les “Delicias,
huerta de Mar”, semblen els anotats
com a desconeguts, sense més dades
que la data d’inscripció, 10 d’abril
de 1939.
Hi ha quatre morts a Carabanchel
Alto “a l’entrada de les forces nacionals” sense anotar cap data de
mort. Són dues dones i dos homes,
dos d’ells germans. No hi consten
més dades. Hi van ser inscrites l’any
1940 per ordre del Jutjat de 1a. Instància i Instrucció de Getafe, partit
judicial al qual pertanyia l’esmentat
municipi, encara no absorbit per Madrid. Si es tractés de combatents, de
qualsevol dels dos exèrcits en lluita,
en el front de batalla s’hauria anotat
“acció de guerra”, com s’ha comprovat en altres casos. No és aquesta la
situació ja que llurs edats oscil·len
entre els 45 i els 67 anys. En aquest
cas sí que sembla probable el caràcter violent de la seva mort.
Del que s’ha investigat entre el
28 de març i el 31 de desembre de
1939, (encara en fase d’anàlisi) en
resulten 1.029 morts susceptibles de
tenir un caràcter violent, atesa la
causa de mort. És una xifra que fa
4
5

probable l’existència de víctimes de
la repressió entre aquestes anotacions «sospitoses», com s’observa en
comparar les inscripcions en un districte força poblat, com el de Congreso. Mentre que entre l’1 d’abril
i l’11 d’octubre de 1940 són 17 les
anotacions per jutges militars de
guàrdia (amb les habituals causes
de mort accidental o sobtada: xoc,
asistòlia, asfíxia, ruptura de cor);
entre aquestes mateixes dates de
1939 en són efectuades 118 (de les
quals 18 són morts en hospitals i 21
en “el seu domicili”). En suposen 6,8
vegades més, tot i que cal tenir en
compte que algunes morts podien
haver estat conseqüència directa de
la guerra –fruit d’explosions o bombardeigs- si és creïble plantejar com
a hipòtesi de treball un percentatge
de morts per violència política.
A la base inicial de l’estudi del
qual es presenta aquest avançament, apareixen les següents causes
de mort:
Quadre núm 1: Causes de mort5
Xoc

210

Hemorràgia cerebral

100

Xoc traumàtic

93

Síncope

90

Asfíxia

56

Fractura de crani

53

Hemorràgia interna

53

Hemorràgia

46

Asistòlia

45

Septicèmia
Hemorràgia cerebral
traumàtica
Peritonitis

39

Contusió cerebral

16

Col·lapse cardíac

15

No hi consta causa

15

Explosió bomba

13

Intoxicació

12

Pneumònía

12

Tret d’arma de foc

23
18

1

Antonio ORTIZ MATEOS, Lugares de la memoria. Cárceles de Madrid en la posguerra, lahistoriaenlamemoria.blogspot.com.
Tots els quadres i gràfics que apareixen en aquest article són d’elaboració pròpia.

Un primer grup per treballar és
el dels cadàvers sense identificar
que poden incloure realitats diverses. Per una banda, podríem
trobar-hi persones sense família
amb problemàtica sòcioeconòmica sense motivació política però,
sens cap mena de dubte, d’altres
també podien ser perseguits que
haguessin estat assassinats i abandonats en qualsevol indret a l’aire
lliure. En aquesta situació hi podria haver les víctimes d’esquadres
falangistes que van aplicar el seu
particular sistema de venjança en
els primers moments de l’entrada
a Madrid, una pràctica semblant a
la violència “en calent” de l’estiu
del 1936. Entre el 3 d’abril i el 26
de desembre de 1939 hi ha un total
de 55 anotacions de cadàvers sense identificar, dels quals 40 són homes, 13 dones, una nena i un nen.
Només tres seran identificats amb
posterioritat. En gairebé la meitat
de les inscripcions -29- no hi consta
la data de la mort però, per la data
d’inscripció que, segons el que
s’observa en la resta de casos en
què es coneix aquesta dada, es fa
un o dos dies després de la troballa,
es pot conjecturar amb els dies anteriors a aquesta data. Per tant, si
es troben 23 cossos i estan inscrits
el mes d’abril de 1939, la immensa
majoria, sumats als cinc dels quals
consta la data de mort aquest mes,
tenim 28 víctimes que representen
més de la meitat d’aquest grup de
morts en el primer mes de la postguerra.

Es veu ben clarament la concentració a la primera quinzena d’abril
dels pics de troballes de víctimes
anònimes. El mes de maig serien 7,
i ja no n’hi haurà més fins al mes de
desembre amb més de quatre individus. Pel que fa a les causes anotades
de la mort, es repeteixen les que
apuntem en el quadre general.
En allò que pertoca al lloc on es
troba el cadàver, les dades són les
següents:
Quadre núm 2:
Indret de troballa del cadàver
Solars/descampats

12

Hospitals

11

Via pública

9

Vies de ferrocarril

5

Carreteres sortida de Madrid

4

Casa de Socors del districte

3

No consta lloc

3

Estacions de Metro

2

Ríu Manzanares

2

Cementiri de San Lorenzo

1

Entre els 28 cadàvers sense identificar d’aquest període inicial, hi
ha alguns casos sospitosos de ser
víctimes de la repressió:
Dos “homes desconeguts”, a
causa d’“asfíxia” trobats a la
Huerta de la Manuela, «se n’ignora la resta de dades“, el 4 d’abril
de 1939.
Tres “desconeguts” amb els números 23, 24 i 25-61, dels quals no

Gràfic n. 1: Cronologia de la recollida de cadàvers sense identificar
CADÀVERS SENSE IDENTIFICAR

cadàvers sense identificar

consta la causa de la mort, i que han
estat trobats en el pas a nivell de La
Florida. Inscrits per ordre del “jutge
instructor militar de l’Exèrcit d’ocupació” el 5 d’abril de 1939.
Tres “homes desconeguts” morts
a causa d’“hemorràgia cerebral
traumàtica (…) trobats al costat de
la paret del Retiro, entrant per la
porta del Pacífico.” S’inscriuen el 10
d’abril de 1939. Uns dies després, el
29, es trobaria un altre cadàver en
un “paratge a l’esquerra de Menéndez Pelayo”.
“Un moro de filiació desconeguda”
i un altre “home sense identificar”
trobats a l’estació de las Delicias,
“Huerta de Mora”, anotats el 10
d’abril de 1939.
El creuament de dades entre els
morts sense identificar i els identificats podria aportar algunes explicacions. En el km 3,200 de la via fèrria
de Saragossa, hi apareix un cadàver
d’un home desconegut, el 10 de juliol, 20 dies després són una mare i
una filla les que són recollides en el
mateix indret. Podria ser un lloc utilitzat per creuar a peu les vies, però
també podria servir per a executar
veïns dels barris obrers dels voltants.
En el Puente de Vallecas hi ha anotats set morts trobats a les vies fèrries, 4 a la línia de Saragossa, 2 a la
d’Alacant i un a la línia de MZA (línia
Madrid-Saragossa- Alacant.
Les estaciones de metro i ferrocarril són indrets comuns i tradicionals
per a accidents i suïcidis, com també ho són els rius i els ponts. Hi ha
15 morts en estacions de tren (Norte
(7), Mediodía (5), Atocha (2) i Delicias (1). A tots ells cal afegir-hi els 7
indicats anteriorment en línies ferroviàries. Per la seva banda, apareixen 11 cadàvers a les estacions del
Metropolità: Progreso, Goya (2), Sto.
Domingo, Bilbao, Pacífico, Noviciado, Sol, Sevilla i Retiro (2).
Morts en centres de detenció
i presons
S’han identificat més de tres centenars de víctimes entre els nombrosos centres de detenció: comissaries,
tinences d’alcaldia, jutjats, presons
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habilitades i hospitals militars on hi
hauria presos com la Plaça de Las
Cortes 7 (hotel Palace) o el Passeig
del Cisne 7.
Segons testimonien nombrosos
presos6 va haver-hi força morts en
els interrogatoris en els nombrosos
centres de detenció. Els maltractaments i tortures no foren exclusius
de la postguerra, sinó que tenien
una llarga trajectòria d’ençà de
l’inici de la guerra. Si de cas, són
els mètodes els que es van perfeccionant. Julián Ayo Yagüe va morir
l’11 d’agost de 1936, oficialment
consta a l’expedient penitenciari a
causa d’“apendicitis”, però els seus
companys de presó van informar a
la família que la seva mort va ser
a conseqüència de les pallisses que
va rebre. Havia ingressat a la presó
de Segòvia el 7 d’agost, “després de
declarar” a Comissaria. Quatre dies
després el van traslladar a l’Hospital Asil Penitenciari, per prescripció
facultativa (tot i que no apareix
l’informe mèdic en el seu expedient). Un altre jove, amb només 19
anys, Santiago Rodríguez, també va
morir a causes de les pallisses que
havia rebut, tot i que al Registre
Civil apareix un fred i sospitós col·
lapse.7
La no vigència de l’habeas corpus permetia aberracions jurídiques
com l’estada a comissaria més enllà de les 72 hores, fins i tot quaranta dies com li va passar a José
Álvarez Hurtado, denunciat per un
falangista el 30 de març de 1939,
com a pertanyent al SIM, detingut a
comissaria des d’aquell dia, fins que
va declarar davant del jutge, el 10
de maig.
S’ha comprovat que, pel cap baix,
hi hagué un mort a cada comissaria
de districte i uns altres dotze a les
seus de la Brigada Político-Social,
dependents de la Direcció General
de Seguretat, primer a Serrano 108
i després a la Puerta del Sol. Unes
altres dues persones moren, oficialment, en el Dipòsit Judicial. Hi ha
nombrosos morts a les presons de
Yeserías, Porlier, Torrijos, Modelo,
Ronda de Atocha, Santa Rita, San
Antón, Cisne, Comendadoras i Ven-
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tas. En una primera aproximació
als llibres de defuncions de tots els
districtes, entre el 28 de març i el
31 de desembre de 1939, s’hi constaten 362 morts a les presons de la
capital.
Melquesidez Rodríguez va ser portat a la Comissaria del carrer del
Cordón, del districte de Palacio.
Juntament amb altres detinguts,
en els calabossos dels soterranis va
coincidir amb un conegut que li va
engaltar: “No saps el que és això.
D’aquí no en surts viu. És horrible.
Jo no em puc moure. Però fixa’t en
els altres; encara estan pitjor. Són
unes bèsties, unes bèsties. No tenen sentiments”. De Comissaria el
van dur al jutjat militar del carrer
de Segòvia. Hi havia una vintena de
persones als calabossos. El primer
que li van preguntar —sorpresos, els
seus companys— va ser: “no t’han
pegat?”, i uns i altres li van ensenyar les marques dels cops que havien rebut i li van explicar que es
podien rebre maltractaments a Comissaria o bé al Jutjat, que depenia de l’acusació i dels policies que
interroguessin.8 Per la seva banda,
Marcos Ana, va ser dut a la Comissaria d’Almagro 39, al districte de
Chamberí, on es va trobar amb la
mort del doctor Julio González Recatero, cap de Sanitat de l’Exèrcit
de Llevant. La majoria dels seus
companys detinguts estaven “estesos de boca terrosa, no podien
posar l’esquena a terra, ja que la
tenien esquinçada a causa de les
tortures i gemegaven de dolor quan
intentaven moure’s.”9
Nazaria Muñoz, segoviana presa a
Ventas perquè havia passat la serra

amb el seu marit i els seus fills per
tal d’evitar la repressió, va coincidir
a Comissaria amb altres companys i
companyes presos i descrivia perfectament l’abans i el després dels
interrogatoris “En arribar als calabossos eren com castells, que feia
goig de veure’ls, en canvi, quan en
tornaven, no se’ls reconeixia de
tan desfigurats que els portaven;
molts d’ells no es podien aguantar
sols.”10 Amb gran orgull, Marcos Ana
relata en les seves conferències el
comentari d’unes dones preses amb
les quals va compartir camioneta de
tornada a presó després d’una estada als calabossos de la DGS. Els
presos distingien bé els qui havien
capitulat davant les tortures perquè
no podien aixecar la vista i mirar els
seus companys. Com que el poeta
anava malferit, però amb el cap alt,
el van elogiar dient-li: “t’has comportat com una dona”.
Hi ha una altra manera de constatar l’existència de tortures i maltractaments. En comptades ocasions els presos ho denunciaven quan
els demanava el jutge si es ratificaven en la declaració feta a Comissaria després de la detenció. Un
dels més agosarats va ser un jove
socialista, Federico García, que es
va retractar de les seves anteriors
declaracions (18 d’agost, 12 i 14
de setembre) el 29 de setembre de
1936 tot afirmant que “declaracions anteriors no són veritat i han
estat consignades majoritàriament
per la policia i Guardia Civil i han
estat signades pel declarant sota la
pressió dels agents esmentats que,
fins i tot, van fer servir contra ell la
violència”.11

Entre altres moltes memòries de presos, CUEVAS, Tomasa: Testimonio de mujeres en las cárceles franquistas. Osca, Instituto de Estudios Altoaragoneses,
2004; RODRÍGUEZ CHAOS, Melquesídez: 24 años en las cárcel. Bucarest, Colección Ebro, 1976; ANA, Marcos: Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión
y de la vida, Umbriel-Tabla Rasa, Barcelona, 2007; MARTÍNEZ, Régulo: Republicanos de catacumbas. Ediciones 99, Madrid, 1977.
8 VEGA SOMBRÍA, Santiago: De la esperanza a la persecución. La represión franquista en la provincia de Segovia. Crítica, Barcelona, 2005, p. 146.
9 RODRÍGUEZ CHAOS, Melquesidez: 24 años… pp. 33-36.
10 ANA, Marcos: Decidme cómo es un árbol…
11 Testimoni de Nazaria Muñoz, recollit a Valsaín p. 66 (Segòvia), 15 d’agost de
2008.
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Quadre núm 3: Morts a comissaries o centres de detenció
CENTRE DE DETENCIÓ

VÍCTIMES

Comissaria Buenavista

1

Ministeri de Marina

Comissaria Centro

1

Direcció General de Seguretat, Serrano 108, fins al 12 de
juliol de 1939

Comissaria Chamberí

2

Direcció General de Seguretat, Puerta del Sol, des del 18 de
juliol 1939

Comissaria Congreso

1

Passeig del Prado 6 (seu posterior del Tribunal per a la
repressió de la Maçoneria i el Comunisme)

Comissaria Palacio
Comissaría Puente de
Vallecas
Comissaria
Militar
García de Paredes 12
Dipòsit Judicial Latina

1

Tinença d’Alcaldia Chamberí

3
1

1

Tinença d’ Alcaldia Inclusa

1

1

Destacament Policia Militar Universitat

TOTAL

1
7
5
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1

Les morts a les presons s’originaven a causa de les condicions d’amuntegament (al Padró de 1940 s’hi identifiquen 4.574 presos a Porlier i 1.728 dones a Ventas)13,
fam i malalties infeccioses com ara la tuberculosi pulmonar que es va emportar el poeta Miguel Hernández.
Si les morts d’homes i dones adults són dramàtiques,

1

encara fan més mal els 114 infants menors de 3 anys que
moren a les presons on romanen amb les seves mares
que, poc després moren també, unes vegades afusellades i d’altres a conseqüència de la pena i l’angoixa de
veure morir els seus fills.

Quadre núm. 4: Presos morts a les presons de Madrid
CENTRE DE
RECLUSIÓ

PRESOS
MORTS

Paseo del Cisne

2
3
1
1
6

Porlier
Ronda de Atocha
Yeserías

32
1
58

Barco
Santa Engracia
San Lorenzo
Santa Rita

Salesianos

2

Hospital Penitenciari fins al 26 d’octubre de 1939

41

San Antón

18

Hospital de Yeserías des de novembre de 1939

3

Torrijos
Claudio Coello
Comendadoras

22
4
18

Ventas, infants
Instituto-Escuela, infants
Ventas, dones

79
35
15

Conde de Toreno

3

Camp de concentració Miguel de Unamuno

1

San Antón

17

TOTAL

En definitiva, tant de bo que aquestes línies serveixin
per ajudar a complementar la investigació sobre un altre

362
dels aspectes de la violència franquista a Madrid, la qual
fins ara no ha estat estudiada en profunditat.

12 VEGA SOMBRÍA, Santiago: De la esperanza a la persecución,…p. 35.
13 Arxiu Municipal de la Vila de Madrid.
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DE L’OBLIT A LA NEGACIÓ
MEMÒRIA I IMPUNITAT DEL FRANQUISME A MADRID
José María Galante Serrano
Luis Suárez-Carreño Lueje
Membres de La Comuna

Introducció
Aquest text tracta de la vigència
actual de l’estudi de la repressió
franquista a Madrid, des de la triple
òptica del seu coneixement/negació, del seu enjudiciament/impunitat i de les seves seqüeles. Hom procura emfasitzar en la situació particular de Madrid, tant pel fet que és
l’àmbit geogràfic de la publicació a
la qual va destinat, com pel fet que
la nostra associació té en aquesta
regió i ciutat la seva principal àrea
d’activitat.
1. La maquinària repressiva del
franquisme
Ja durant la guerra, la Junta Militar va anar edificant una legislació i
un aparat de repressió política que
va sentar les bases jurídico-policials
de la repressió política, laboral i social de la dictadura, durant els gairebé quaranta anys (1939-1978) que
va durar.
Tot al llarg d’aquest temps les formes de control i repressió van anar
adaptant-se a l’evolució tant sòcio
econòmica domèstica com del con-
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text internacional, així com a les
exigències d’homologació del règim.
Vegem-ho resumidament a continuació.

litar i en el seu disseny i funcionament, fins l’any 1944, va tenir un
paper important la Gestapo.

La repressió a la postguerra:
continua el règim d’excepció

De l’autarquia a l’homologació
internacional; de la Causa General
al Tribunal d’Ordre Públic

A la immediata postguerra la repressió es va articular mitjançant
la Causa General, oberta pel franquisme el mes d’abril de 1940, en el
marc de l’Estat de Guerra vigent fins
al 1948. La seva base legal fou una
desordenada hipertròfia de jurisdiccions especials com ara les Lleis de
Responsabilitats Polítiques, la LLei
per a la Repressió de la Maçoneria
i el Comunisme, la Llei de Rebel·lió
Militar, la Llei de repressió del bandidatge i terrorisme i un llarg etcètera
(es van crear fins a 25 lleis i tribunals
especials).
Els instruments repressius bàsics
van ser el propi exèrcit i la guàrdia
civil, fins que l’any 1941 es crea la
Brigada Social d’Investigació, més
coneguda com Brigada Político-Social (BPS). En la seva composició inicial tindran un pes específic membres
del Servei d’Informació i Policia Mi-

Després de la derrota del feixisme
a la II Guerra Mundial començarà
l’obertura de l’economia espanyola
a la inversió i al comerç mundial,
canvi de rumb consagrat amb el Pla
d’Estabilització Econòmica (1959)
i els primers plans de desenvolupament, que van desembocar en una
societat industrial i una nova classe
obrera més qualificada, una incipient
societat de consum i un creixement
econòmic desequilibrat i desigual.
En l’àmbit polític institucional hi
ha un tímid intent de modernització
mitjançant modificacions legislatives, judicials i institucionals, per
tal de rentar la imatge del règim; es
tracta de fer algun canvi per tal que
tot continuï igual.
L’any 1963 es promulgarà la Llei
d’Ordre Públic, per la qual es crearan
el Jutjat i el Tribunal d’Ordre Públic
(TOP), tot intentant de recuperar per

a la jurisdicció civil els delictes polítics i socials, tot i que, alhora, es
recorre reiteradament a l’Estat d’Excepció, quelcom no tan excepcional:
entre 1956 i 1975; s’hi recorreria
durant quatre anys i deu mesos, en
diversos àmbits territorials.
Tot i que se suavitza la Llei de Bandidatge i Terrorisme, l’any 1968 es
retornen a la jurisdicció militar alguns delictes polítics i socials, de
manera que entre 1969 i 1975 fins a
1.817 persones civils seran jutjades
en Consells de Guerra.
2.- Resistència i repressió en el
tardofranquisme
La resistència en aquesta fase la
protagonitzarà una nova generació:
entre 1963 i 1976 la mitjana d’edat
dels processats pel TOP és de 23
anys, i més del 75% seran menors
de 35. Només el PCE mantindrà una
continuïtat intergeneracional entre
els seus quadres i una estructura
operativa que li permetrà tenir un
paper determinant en els nous moviments socials.
Per altra banda, les lluites internacionals (revolució xinesa -1949-,
cubana -1959-, guerres colonials, especialment Vietnam …) inspiren els
nous corrents i organitzacions d’esquerra radical, que tindran un paper
important en el període següent.
Renaixement del moviment obrer
El nou moviment obrer, protagonitzat per Comissions Obreres, serà
l’eix vertebrador de l’oposició al
règim: el 49% de les condemnes del
TOP van recaure en obrers i obreres.
A Madrid la seva primera estructura
estable serà la del Metall, creada el
1964, i que es va estendre ràpidament a la Construcció, el Tèxtil i la
Confecció (amb majoria de dones),
les Gràfiques, la Banca… Paral·lelament, es crearan noves organitzacions socials com ara les Comissions
Obreres Juvenils i les Comissions
Obreres de Barri.
La resposta de la dictadura fou una
repressió ferotge: milers d’acomiadaments i centenars de processos

Fitxa policial de José María “Chato” Galante.

del TOP: La Comissió del Metall va
ser detinguda cinc vegades i la direcció estatal patiria la mateixa sort
el mes de juny de 1972; detencions
que portarien al ‘procés 1001’, sense faltar-hi la violència, incloent-hi
assassinats com el de Pedro Patiño
durante la vaga de la Construcció de
1971.
Eclosió del moviment estudiantil
Un altre sector clau de la resistència serà el moviment estudiantil, sobretot a partir de les mobilitzacions
de 1964 i de la constitució l’any 1967
del Sindicat Democràtic d’Estudiants
de la Universitat de Madrid (SDEUM),
com alternativa a l’oficialista SEU.
Una fita bàsica en la seva maduració serà l’assassinat, el mes de gener
1969, d’Enrique Ruano a mans de la
BPS, fet que va desencadenar mobilitzacions que van suposar tant un
salt de força del moviment com una
regressió repressiva, amb la declaració de l’Estat d’Excepció.
Es va acabar així amb la ficció de
l’’autonomia universitària’ i es va
generalitzar l’ocupació policial dels
campus, al costat de mesures com
ara expedients i sancions acadèmiques, detencions, multes governatives, etc. També cal assenyalar la
incorporació a la lluita de l’ensenyament mitjà.

Mobilització general i sagnant
agonía del franquisme
L’oposició al franquisme assoleix
una enorme força i diversitat en la
seva fase final. El 60% dels 22.660
procediments incoats pel TOP es fan
entre 1974 i 1976 i afecten 24.144
persones. Hi ha nous moviments socials (veïnal, feminista, alliberament
homosexual, ecologista, antimilitarista/d’objecció …). La reivindicació
de la llibertat dels presos polítics,
amb les Comissions pro-Amnistia,
tindrà un paper transversal que aglutinarà tots aquests moviments.
La repressió recupera, alhora,
uns mètodes i violència propis de la
postguerra: Execució de Puig Antich
(març 1974); afusellaments el 27 de
setembre de 1975 de tres membres
del FRAP -José Humberto Baena,
José Luis Sánchez Bravo i Ramón
García Sanz- i dos d’ETA -Juan Paredes y Ángel Otaegi-, aquests últims
quan el dictador ja estava moribund.
Al cap de poc de la mort de Franco (20 de novembre 1975) la tensió
acumulada esclatarà en la setmana
negra de Madrid: El 23 de gener de
1977 és assassinat per parapolicies
feixistes el jove de 19 anys Arturo
Ruíz, en una manifestació proamnistia. L’endemà, en una manifestació
de protesta per l’assassinat d’Arturo, l’estudiant de 21 anys María Luz
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Nájera és assassinada per un pot de
fum de la policia. Aquella mateixa
nit, en el despatx laboralista del
carrer Atocha 55, un grup armat relacionat amb el sindicat feixista del
transport assassina a sang freda els
advocats laboralistes Francisco Javier Sauquillo, Luis Benavides, Enrique
Valdelvira, Ángel Rodríguez i Serafín
Holgado.
La massiva mobilització que va
acompanyar l’endemà l’enterrament dels advocats és considerada
el tret de gràcia dels intents de reforma cosmètica del franquisme, i
l’empenta definitiva per a la transició a la democràcia.
3. L’herència de la Transició
Les paradoxes de la nostra
injustícia transicional
El 15 d’octubre de 1977 s’aprova
a les Corts la Llei d’Amnistia, com
a resposta a la mobilització generalitzada i persistent que la reclamava
juntament amb la llibertat i la democràcia. Els presos polítics que encara eren a la presó no arribaven a
cent, però en la seva redacció final
el text havia introduït el perdó per
a tots els crims franquistes, amb la
qual cosa es va convertir un suposat
acte de justícia arrencat per la lluita
i el sacrifici popular, en el mecanisme de la impunitat franquista, és a
dir, de la no-justícia.
La transició sense trencament i la
impunitat instaurada d’aquesta manera van permetre que el franquisme
continués enquistat en l’Estat i el
poder econòmic –amb la benedicció
eclesial, clar. Els seus jerarques van
passar de la dictadura a la democràcia sense cap rascada, conreant
aquesta ideologia demòcrata-neofranquista que caracteritza igualment la nostra oligarquia financera
i empresarial, l’estament judicial o
les forces armades: ideologia heretada, com avui es pot comprovar,
per la majoria dels seus descendents
i epígons.
Els més directes beneficiats de
l’amnistia en el bàndol antifranquista —és a dir ETA— en lloc de re-
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orientar la seva estratègia, aguditzen l’activitat terrorista amb l’inici
dels anomenats ‘anys de plom’. Només l’any 1978 ETA causa 68 morts,
més que en tota la seva història anterior, -i continua amb 76 l’any 1979;
91 l’any 1980... La lluita armada que
va tenir un sentit sota la dictadura,
va resultar difícilment comprensible
–i èticament indefensable- en el nou
marc polític i paradoxalment va beneficiar, en última instància, els nostàlgics del franquisme.
És cert que la violència política
en els anys de la Transició no va ser
monopoli d’ETA. Des de l’aparat de
l’Estat es va practicar el terrorisme
d’Estat, tant sota governs de dretes
com socialdemòcrates.
Un tardà moviment memorialista
L’explicació de la tardana aparició
del memorialisme1 es pot trobar, en
primer lloc, en la tirada dels partits majoritaris de l’esquerra, PSOE
i PCE, als pactes de la transició de
silenci i oblit, que fins uns 15 o 20
anys més tard no començarà a trencar el PCE.
Per altra banda, l’activitat terrorista abans comentada durant els
anys 80 i 90 especialment, va protagonitzar el debat sobre la violència
política i va eclipsar en bona mesura, durant aquest temps, el relatiu al
franquisme.
Es pot afirmar que l’acció simultània d’aquests dos factors va ser clau
per posposar la lluita contra l’oblit i
la impunitat del franquisme instaurats per la transició.
La Memòria, maltractada però
resilient
La negativa oficial al dret de la Memòria respecte al franquisme, fins i
tot un cert menyspreu intel·lectual
que ha patit, contrasta amb l’exercici memorialista constant des del

1

poder (o si es vol, del ‘règim del 78’)
cap al terrorisme, els seus crims i les
seves víctimes.
En contrast o com a reacció, les
víctimes del franquisme hem estat
esperonades a organitzar-nos i reaccionar; els mitjans a testimoniar-ho;
la creativitat artística a explicar-ho
Fins i tot s’ha aconseguit una certa internacionalització de la lluita
contra la impunitat aprofitant la
doctrina internacional en matèria
de DDHH i de justícia universal: Informes internacionals, particularment de relators de NNUU; efecte
del documental ‘El silencio de otros’
(‘El silenci dels altres’) fora de les
nostres fronteres; i, finalment, de
manera molt destacada, interposició
de les querelles en tribunals fora del
nostre país, especialment la ‘querella argentina’ que més endavant es
comenta.
A 40 anys de la transició, podem
parla r d’un escenari de confrontació creixent entre un neofranquisme
revitaminat i un memorialisme enfortit i rejovenit.
El franquisme avui: les seves
seqüeles en la vida diària
La presència actual del franquisme
a través tant dels seus residus i refugis institucionals, com del renaixement mediático-electoral d’un
neofranquisme sense complexos, té
efectes quotidians com ara la retallada de les llibertats, la criminalització de la dissidència, l’agitació de
l’espantall del terrorisme i l’enfortiment de l’espanyolisme, la catalanofòbia i el masclisme.
Amb efectes més greus i profunds
a mitjà termini significa el retrocés
en la consciència antifeixista, i el
que és el mateix, en la construcció
d’una cultura de memòria democràtica. Això explica, si més no en part,
el sorprenent ressorgiment d’un moviment neofeixista amb una signifi-

Es fa servir aquí “moviment memorialista’ per abreujar. Sota aquest nom s’inclou
un variat ventall de col·lectius i iniciatives locals i/o especialitzades (fosses,
brigades internacionals, repressió de les dones, nadons robats, col·lectius de
represaliats/ades, etc.).

cativa base social.
Podem afirmar que hem entrat en
una fase superior del procés d’oblit i
impunitat, el negacionisme.
4. Madrid, banc de proves del
negacionisme
En matèria de Memòria, Madrid és
un espai de confrontació crucial pel
seu valor simbòlico-polític, no únicament com a seu institucional i representativa, sinó també com a bastió
republicà i resistent que va ser. No
és casualitat que la nostra regió sigui una de les poques en les quals no
s’ha plantejat cap projecte de llei
de MH, o que hagi estat tan difícil la
modificació de noms de carrers a la
ciutat capital.
Després de la recuperació de
l’ajuntament de Madrid per la dreta, el negacionisme s’ha fet política
pública, amb l’extrema dreta (Vox)
marcant una línia emmarcada ja
de provocacions com ara la vandalització del Memorial del cementiri
de l’Este, l’eliminació de la partida
pressupostària per a un memorial de
la Presó de Carabanchel o el tancament de l’oficina de Drets Humans i
Memòria.
Es tracta no ja d’oblidar els crims,
humiliar les víctimes i protegir els
criminals, sinó d’anar un pas més
enllà: justificar els crims (la república els va fer inevitables); reivindicar
criminals (Carrero Blanco, víctima
del terrorisme) i les víctimes ‘vencedores’ (els quintacolumnistes madrilenys), i re-humiliar les víctimes
‘perdedores’ (afusellats/afusellades
en el cementiri de l’Este); per, finalment, ocultar la història (Carabanchel), i reescriure-la (declaració de
l’ajuntament de Madrid de 30 d’octubre 20192) — la Mentida Històrica
com a alternativa de dretes a la Memòria Històrica.
Bé és cert que els anys previs del
govern d’Ahora Madrid van ser també decebedors en matèria de Memòria, amb l’aposta per un equidistant
Comissionat de la MH, i pràcticament cap progrés significatiu en la
recuperació de la memòria democràtica d’una ciutat que va resistir du-

rant tres anys el setge feixista, gesta
de la qual no hi ha pràcticament cap
testimoni.
Un forat negre de la memòria
Es tracta, en definitiva, d’un cas
insòlit a escala mundial d’esborrat i
tergiversació de la història, de forat
negre de la memòria col·lectiva els
efectes del qual sobre la conformació de la identitat cultural d’aquesta
societat sobre la consciència democràtica de les seves joves generacions o sobre la dignitat i el record
de les seves víctimes, és innecessari
subratllar.
5. Memòria i Justícia:
L’experiència de La Comuna
La Comuna sorgeix en el marc de
la incorporació de l’anomenada generació dels nets a la recerca de la
veritat i la justícia a l’entrada del
segle XXI, i més concretament al voltant de la lluita contra la demolició
de la presó de Carabanchel, la consumació de la qual sota el govern de
Zapatero ens va convèncer de com
era d’urgent que ens organitzéssim
com a represaliats i represaliades
del franquisme.
Atesa la nostra particular experiència, ens centrem en la denúncia i
exigència de justícia per les tortures, la presó i els assassinats comesos durant el tardofranquisme i la
transició. El nostre objectiu és acabar amb la impunitat de crims contra
la humanitat que no poden quedar
emparats pels pactes de la transició,
cap dels quals fins avui no ha estat
investigat, jutjat o castigat.
L’Estat espanyol viola d’aquesta
manera la normativa internacional
de Drets Humans quan denega el
dret a la veritat, la justícia, la repa-
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Roda de premsa després de presentar la primera
querella criminal en un jutjat de Madrid contra
Antonio González Pacheco (Billy el nen) el 23 de
juny de 2017.

ració i a las garanties de no repetició per a les víctimes de la dictadura
franquista, una insòlita i vergonyosa
situació que no només afecta les víctimes i els seus familiars -que arriben a centenars de milers de persones- sinó que concerneix la societat
en el seu conjunt i la seva dignitat
democràtica.
Contra aquesta ignomínia moltes víctimes vam iniciar un llarg
camí cap a l’accés a la justícia. El
14 d’abril de 2010, en virtut del
principi de justícia universal, es va
interposar una querella a la República Argentina – que té el número
4591/2010– per genocidi i/o crims
de lesa humanitat comesos per la
dictadura franquista. Actualment
a aquest procés judicial penal s’hi
ha sumat un nombre aproximat de
1.000 querelles i denúncies.
D’ençà de 2016, per iniciativa de
la Coordinadora de Suport a la Que-

Es tracta de l’acord n. 43 del Ple “per al compliment de la Resolució del Parlament Europeu, de 19 de setembre de 2019 sobre la importància del coneixement de la memòria històrica europea per al futur d’Europa, en la qual es
demana la condemna expressa dels crims duts a terme pels règims totalitaris
comunista, marxista, estalinista i nacionalsocialista”. Es pot consultar/descarregar aquí: https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCPleno/
Actividad/Pleno/2019/2019-10-30/AC_PO_30_10_19.pdf
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Debat en el Congrés de la Proposició de Modificació de la Llei d’Amnistia 46/77, 20 de març
de 2018.

rella Argentina (Ceaqua), més de 40
ajuntaments van acordar iniciar accions penals per crims comesos en
els seus respectius territoris, 11 dels
quals han presentat querelles criminals davant dels jutjats espanyols.
A més, d’ençà de 2017, les mateixes víctimes i els seus familiars, van
interposar 40 querelles per delictes
de tortures; homicidi i lesions; execucions extrajudicials, totes elles en
un context de crims contra la humanitat, també davant de tribunals de
l’Estat espanyol.
Enfront de tot això, l’Estat incompleix reiteradament la seva obligació de col·laborar amb el procés

judicial argentí i la judicatura denega l’admissió a tràmit de totes les
querelles presentades en els jutjats
espanyols, amb arguments contraris al Dret Internacional dels Drets
Humans. L’Estat espanyol es declara
així en rebel·lia tot incomplint les
normes internacionals i la seva obligació d’extraditar o jutjar els acusats d’aquests crims.
És en aquest sentit que es va pronunciar l’Oficina de l’Alt Comissionat de Drets Humans de les Nacions
Unides, en una declaració conjunta
de quatre experts3, que van denunciar la decisió del Consell de Ministres de l’Estat espanyol contrària

3
4
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a l’extradició dels imputats en el
procés argentí, tot afirmant que
deixava en profund desemparament
les víctimes i els seus familiars, en
negar-los el seu dret a la justícia i a
la veritat.
Avui continuem reivindicant els
drets de les víctimes, com a base
imprescindible per a una convivència democràtica plena. Considerem
indispensable:
• Modificar l’artícle 9 de la Llei
d’Amnistia per tal que (l’amnistia) no impedeixi investigar i jutjar els crims contra la humanitat
comesos pel franquisme.
• Modificar el Codi Penal, incorporant al nostre dret intern el principi de legalitat internacional
que estableix la imprescriptibilitat d’aquests crims.
• Concedir l’extradició demanada
dels imputats en la Querella Argentina o, en el seu defecte, garantir que se’ls jutji a Espanya.
• Col·laborar amb les iniciatives
judicials que es duguin a terme
a Argentina, Espanya i davant del
Comitè de Drets Humans de Nacions Unides.
Com va indicar el Relator especial de Nacions Unides4 per al dret a
la veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició “El dret internacional no és una opció. És dret
intern. És una obligació. És un deure
jurídic. Els Estats no poden triar. No
ha mancat dret per fer justícia, ha
mancat voluntat política”.

Comunicació dels procediments especials enfront la denegació de les extradicions, 27 de març de 2015.
Intervenció de Fabian Salvioli. Relator Especial sobre la promoció de la veritat,
la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, en el Parlament espanyol,
26 de setembre de 2018 https://www.youtube.com/watch?v=Z9RqdTZy97Y.

L’ACTIVITAT REPRESSORA CONTRA
LA MILITÀNCIA COMUNISTA EN EL MADRID DE POSTGUERRA
Carlos Fernández Rodríguez
Doctor en Història per la UCM

La repressió franquista.
El final de la Guerra Civil va comportar l’establiment de la dictadura franquista que va exercir una
repressió arbitrària, sistemàtica i
metòdica contra els vençuts de la
contesa i aquest comportament en
fou el distintiu. D’aquesta manera
van desenvolupar els mecanismes
adients contra els vençuts que foren
titllats de rojos. Van voler-los arrencar els seus principis i ideals polítics
i culturals tot creant unes bases socials en les quals l’ajut al nou règim decretaria el comportament de
la població amb un control cohesionat del sistema repressiu, que va
crear un aparell de poder totalitari
tot fent servir tècniques diverses la
pedra bàsica de les quals fou una repressió violenta.
Alguns dels mètodes utilitzats com
ara la política del terror, un sistema
jurídico-repressor i una estricta política penitenciària van ajudar a eliminar-ne els enemics, a evitar que
hi hagués qualsevol mena de resistència d’oposició cap al nou règim
i al sotmetiment i subordinació dels
republicans. La repressió franquista
va esdevenir un dels fonaments bàsics de la nova Espanya dictatorial
que va ajudar a reforçar un projec-

te d’Estat totalitari amb el suport
militar i policial. Mitjançant els estratagemes imposats van intentar
de legitimar allò que era il·legítim,
basats en uns aparells especialitzats
i en una jurisdicció militar. Els republicans, després de la derrota,
van trobar una Espanya plena de
detencions, presons, camps de concentració, expropiacions, depuracions, afusellaments i una violència
venjativa contra ells. Unes persones
sotmeses a la pobresa i la fam que
a moltes d’elles els va menar a la
ràpida desideologització, tot pensant únicament a sobreviure. Per a
les noves autoritats dictatorials el
que calia era acabar amb qualsevol
espurna republicana i acabar també
amb les organitzacions polítiques i
sindicals que havien donat suport a
la Segona República. Per dur a terme aquesta eliminació es van servir
d’una violència política i sagnant
que va eliminar part dels seus enemics que van quedar silenciats i immobilitzats durant tota la dictadura.
No va ser només una repressió física
sinó també econòmica, política, cultural, etc.
El sistema judicial franquista va
basar la legitimació de la seva activitat repressora en un seguit de lleis
promulgades (la Llei de Responsabi-

litats Polítiques, la Llei de la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme,
les Lleis de Seguretat de l’Estat, la
Llei d’Ordre Públic, etc.) i en un cos
jurídic que va aplicar el delicte de
rebel·lió militar mitjançant el Codi
de Justícia Militar amb la finalitat
d’executar milers de persones. Per
fer-ho van estendre el ban de guerra, van il·legalitzar tots els sindicats
i organitzacions polítiques, tot fentlos servir de base per als consells de
guerra i establint els preceptes de
la repressió.
Les estructures militaritzades es
van presentar com una de les bases
del règim dictatorial amb els diversos cossos i forces de seguretat de
l’Estat (l’Exèrcit, la Guàrdia Civil,
la Direcció General de Seguretat
(DGS) i per a Madrid destacava, sobretot, la Brigada Político-Social).
Igualment va ser important la tasca
duta a terme pels governadors civils
i els serveis d’informació (Contraespionatge, del Territori, Interior i de
Falange). El franquisme va construir
una xarxa de delators, denunciants
i confidents entre falangistes i persones afins a la nova Espanya. Les
delacions significaven la involucració i el compromís amb el nou règim
repressor i demostraven que sense
aquella violència i participació ciu-
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tadana la violència de l’Estat franquista hauria estat només una praxis
de dominació i força.1
Els serveis del Ministeri de la Governació redactaven informes sobre
els possibles enemics del règim.
L’elaboració d’aquells dossiers va
tenir molta importància per als
aparells policials repressors i per als
serveis d’informació i intel·ligència.
Van esmerçar una gran quantitat de
personal i esforç per a la confecció de registres i estadístiques sobre les forces antifranquistes. Van
fer servir agents policials formats
especialment en tasques antimarxistes (alguns d’ells instruïts per la
mateixa Gestapo alemanya), espies
dels serveis secrets i molts cops comunistes que van facilitar informació als aparells policials. També es
feien servir porters d’habitatges i
els serenos per aportar informació
sobre individus opositors al règim.
La maquinària policial redactava
escrits amb activitats i llistats de
comunistes que formaven part de
les comunicacions internes que la
policia franquista i la Guàrdia Civil
feia servir en la seva tasca d’investigació. De les comunicacions més
importants, la DGS en feia resums
que enviava al Ministeri de l’Interior
i que aquest organisme remetia a la
Secretaria de la Prefectura de l’Estat per tal d’informar-ne al Cap de
l’Estat. Per a la policia era com un
trencaclosques en el qual s’anaven
col·locant totes les peces que anaven encaixant perfectament després
dels interrogatoris que es feien als
detinguts.2
Els nous poders dictatorials van
exercir un estricte control en la població per tal de garantir una normalitat diària en el bon funcionament del règim i en el capteniment
dels seus conveïns; per dur a terme
aquest control es va crear una cèdula personal, de caràcter obligatori,
expedida en un organisme estatal i
calia complimentar una fitxa policial tot indicant el passat recent de
cada persona, per tal de saber que
no tenien antecedents penals. En
aquesta fitxa calia incloure-hi avals
per tramitar la documentació i els
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Organigrama fet per la policia franquista sobre l’organització d’un comitè de Ràdio de la JSU de
Ventas l’any 1939.

salconduits corresponents. A Madrid,
després de la Guerra Civil, els salconduits s’expedien a les oficines del
Servei d’Informació la seu del qual
era al Passeig de Recoletos, 2.3
El panorama dels comunistes
madrilenys després del final de la
Guerra Civil
La situació que els va tocar viure
a l’interior del país a aquells comunistes que no van arribar a exiliar-se
després del conflicte bèl·lic va ser
un temps de derrotes i esperances,
de repressió i oposició, d’herois i
traïdors, d’exili i retorns, de purgues i sectarisme, de lluites i venjances i d’ideologies i combats pel
1

2
3

poder. Unes semblances amb relats
humanitzats de la cultura militant
comunista amb un comportament fidel al seu Partit en la disputa i en les
polítiques desenvolupades i amb uns
espais de sociabilitat marcats per la
clandestinitat, tot això emmarcat
en un espai històric de l’inici de la
consolidació del règim, en un context repressiu contra l’enemic, i on
el Partit Comunista d’Espanya (PCE)
era l’organització més lluitadora en
el combat contra la dictadura franquista.
En el desenvolupament històric del
PCE les primeres reestructuracions
van tenir lloc les setmanes anteriors
a la fi de la Guerra Civil, tot coincidint amb el cop d’Estat de Segis-

GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: “Venganza tras la victoria: la política represiva del
franquismo (1939-1948)”, en VIÑAS, Ángel (ed.): “En el combate por la historia. La República, la guerra civil, el franquismo”, Pasado&Presente, Barcelona,
2012, NÚÑEZ DÍAZ BALART, Mirta (Coord.): “La Gran Represión. Los años de
plomo del franquismo”, Flor del Viento, Barcelona, 2009, CASANOVA, Julián;
ESPINOSA, Francisco; MIR, Conchita i MORENO GÓMEZ, Francisco: “Morir, matar,
sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco”, Crítica, Barcelona, 2002,
MORENO GÓMEZ, Francisco: “La victoria sangrienta. 1939-1945. Un estudio de
la gran represión franquista para el Memorial Democrática de España” i VEGA
SOMBRÍA, Santiago: “La política del miedo, El papel de la represión en el franquismo”, Crítica, Madrid, 2011.
Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), AFNFF i Informes dels serveis d’Informació de la DGS de delictes de la Seguretat de l’Estat sobre activitats comunistes clandestines dins l’Arxiu de la Fundació Francisco Franco.
Archivo Histórico del Comité Central del Partido Comunista de España (AHCCPCE), Informes del Interior, Informe de Valentín Gómez Serrano «Goyo” 15 de
novembre de 46, Microfilm, Sig.124-126.

mundo Casado. En un primer moment, eren comunistes madrilenys
sense normes establertes, que es
comunicaven entre ells mitjançant
una xarxa d’enllaços per saber quins
militants comunistes no havien estat
detinguts i intentant d’organitzar-se
al més aviat possible. La frase més
repetida entre els camarades que no
havien estat detinguts era “hay que
hacer algo” Actuaven sense grans
pretensions i amb objectius modestos com ara difondre notícies, ampliar el nombre de col·laboradors i
ajudar els presos i llurs famílies dins
de la clandestinitat de l’organització comunista. Les batudes policials
sovintejaven i els enllaços eren poc
estables. Tanmateix i malgrat les
contínues caigudes, quan queia un
grup o una cèl·lula ràpidament era
substituït per un altre que el rellevava en la tasca. Una altra de les
missions era enquadrar la militància comunista escampada en aquells
primers moments; per fer-ho era
important la utilització d’estafetes
clandestines i la visita a presons per
tal de saber qui havia estat detingut
i conèixer la ubicació d’altres companys que estiguessin amagats. Els
canvis de domicili entre els quadres
comunistes eren continus a causa
de la denúncia davant de la policia
franquista, la qual havia requisat a
les forces casadistes, al final de la
Guerra Civil, documentació del Comitè Provincial del PCE de Madrid,
basada en butlletins d’afiliació i fitxes biogràfiques de militants de diversos sectors i ràdios adreçats a la
Comissió de Quadres, amb els seus
respectius quadres i adreces. Els
militants comunistes no van poder
destruir els fitxers i la documentació
que tenien perquè van ser detinguts
abans de poder-ho fer. Amb aquesta documentació, els membres de la
Brigada Político-Social van detenir
part de la militància comunista, ja
que una altra part havia estat engarjolada per forces casadistes. La
feina ja estava feta i l’únic que van
haver de fer amb molts d’ells va ser
“jutjar-los” i afusellar-los després
de la corresponent pena de mort.4
Abans de l’acabament de la Guerra

Civil espanyola, els dirigents del Buró
Polític del PCE que eren a Madrid i
que encara no havien anat a terres
del País Valencià, es van reunir amb
altres quadres del Comitè Central i
de la direcció comunista madrilenya
per tal d’examinar les activitats del
Partit i organitzar una Comissió Directiva per tal de preparar el pas a
la lluita clandestina. Tanmateix, els
militants que es van quedar per tal
de reorganitzar el Partit i la JSU en
la clandestinitat, van actuar amb total autonomia respecte de les directrius emeses per part dels dirigents
exiliats a França, a l’URSS o en terres americanes. Les diferents temptatives de reestructuració del Partit
per part dels diversos comitès que hi
havia (amb els seus sectors, ràdios,
cèl·lules) van durar molt poc a causa
de la gran desunió que hi havia entre els militants (direccions de Matilde Landa, Enrique Sánchez, José
Cazorla, Jesús Bayón, etc.) a causa
de la manca de quadres, atès que alguns d’ells estaven detinguts, d’altres amagats i, finalment, d’altres
tenien por de ser detinguts atès el
gran nombre de delators i confidents
al servei de la policia i de Falange.
Les diverses direccions del PCE que
es constituïen als carrers de Madrid
eren dissoltes a les dependències
de la DGS a la Puerta del Sol. A la
capital d’Espanya es van concentrar
els més destacats dirigents i quadres
intermedis del PCE, que no s’havien
pogut exiliar o que van tornar per reorganitzar el partit. Amb el temps les
reorganitzacions van tenir una millor
estructura ja que es van crear delegacions del PCE per a l’interior del
país (direccions d’Heriberto Quiñones, Jesús Carrera, Jesús Monzón
i l’arribada de quadres enviats des
d’Amèrica per Santiago Carrillo, com
el cas de Casto García i Agustín Zoroa).5 La situació interna del Partit i
4
5

de la JSU va canviar amb unes rígides
normes de comportament i unes estrictes instruccions de seguretat per
tal d’evitar detencions i sobreviure
en la clandestinitat. Malgrat tot,
molts militants i fins i tot dirigents
van saltar-se els preceptes d’obligat
compliment dins de les direccions
emeses pels principals comitès del
PCE. El fet de tenir quadres de base
disciplinats podria garantir la unió
interna i un escalafó organitzatiu piramidal des de les cèl·lules, passant
per ràdios i sectors (a Madrid funcionaven el Nord, Sud, Est i Oest format en el Comitè Provincial del PCE
madrileny), fins acabar en els comitès i en les delegacions. Però dur a
la pràctica una teoria tan ambiciosa
en un espai tan complicat com era el
de la clandestinitat i més encara el
dels primers anys de postguerra per
la repressió fora mida que hi havia,
es feia de vegades molt difícil
Les detencions i la por a la delació
i a l’empresonament
Dins de la militància clandestina
comunista hi havia molta por a les
delacions, a les detencions i a les tortures. La supervivència i salvaguarda
personal se situava, de vegades, per
damunt de la lluita antifranquista i
de les ordres donades pels comandaments superiors de l’organització. L’entramat policial franquista
va estructurar un sistema paral·lel
d’informadors i delators format per
espietes, confidents i agents dobles
que s’introduïen a la clandestinitat comunista de Madrid. Quan els
militants eren detinguts s’iniciava
el desenvolupament del procés repressiu franquista. Eren duts a les
diverses comissaries de districte (a
la capital n’hi havia quinze), a les
delegacions de districte de Falange
(dividides en deu districtes) i des-

CDMH, PS-MADRID, Carpeta 86, Lligall 1065, 1936-1939, Butlletins d’afiliació al
Comitè Provincial de Madrid.
Ginard y Féron, David (2000), Heriberto Quiñones y el movimiento comunista
en España (1931-1942), Palma de Mallorca, Edicions Documenta Balear, Fernández Rodríguez, Carlos (2002), Madrid clandestino. La reestructuración del PCE,
1939-1945, Madrid, Fundació Domingo Malagón i Arxiu General Històric de Defensa de Madrid (AGHD), Causes, 109 539, 121.548 i 134.361.
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prés eren traslladats a la DGS madrilenya. Fent servir l’argot policial
repressiu franquista i després d’utilitzar les “notícies confidencials rebudes per compareixents que estaven compromesos en l’organització
clandestina comunista” (informació
dels delators) declaraven: “assetjats
a preguntes en múltiples i successius
interrogatoris”, “fent servir hàbils
mètodes interrogatoris” i “queda
obligat a dir la veritat i advertit de
les penes en què podia incórrer el
reu de fals testimoni, promet que
sigui veraç” Sense començar les
brutals tortures ja advertien de les
possibles conseqüències que podria
tenir el fet de no dir la veritat o no
escoltar el que ells volien sentir. Es
van obtenir moltes declaracions sota
tortura (tortures que, de vegades,
provocaren la mort del detingut) que
trencava la capacitat de resistència
del detingut. Una de les directrius
donada per part de l’estructura superior del PCE als seus militants era
que no diguessin res ni denunciessin
els seus camarades en els interrogatoris, tot i deixant clar que l’important era l’organització i la militància. Importava més la caiguda d’un
comunista que la de la resta del
comitè. No era el mateix denunciar
per pròpia decisió que caure sota la
tortura repressora policial.
Els detinguts i les detingudes després de ser interrogats eren conduïts a les diverses presons i centres
penitenciaris que hi havia i que es
van habilitar en convents i col·legis
de Madrid (quatre de dones i dotze
per a homes).6 Les següents declaracions dels presos comunistes eren
fetes davant del Jutjat Especial
d’Espionatge, Maçoneria i Comunisme, l’encarregat del qual era, en
un primer moment, el mateix jutge
instructor, Josualdo de la Iglesia Rosillo i posteriorment Enrique Eymar
Fernández. El jutjat instructor de la
causa demanava informes de la conducta política i social del presoner a
les juntes locals de Falange, juntes
municipales de districte de Madrid i
a la Causa General. Quan es rebien, i
en funció de la informació que s’obtenia, el jutge prenia declaració i
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Fitxa policial de Calixto Pérez Doñoro.

elevava la causa a l’auditor de guerra, el qual traspassava les actuacions
a plenari, seguidament el fiscal demanava les penes, se’n donava lectura al processat i es fixava la data
per al consell de guerra. Sense cap
mena de legitimitat jurídica ni defensa (s’hi imposava l’advocat que
era militar com el tribunal).
A Madrid la majoria dels consells es
feien al Palau de Justícia de Las Salesas, situat a la plaça de las Salesas, 3. En alguns judicis sumaríssims
importants, atesos els encausats
(dirigents del PCE), hi van assistir
corresponsals d’agències de notícies, periodistes estrangers i comissionats diplomàtics d’ambaixades i
consolats. Era una via de pressió a
la maquinària repressora franquista,
ja que la presència dels enviats provocava una sèrie de campanyes internacionals de solidaritat antifranquista en molts països, campanyes
en les quals es reclamava la commutació de la pena de mort (fins i tot
una campanya per salvar la vida de
diversos militants comunistes com
ara Juana Doña, Mercedes Gómez
Otero, María Teresa Toral i Isabel
Sanz Toledano que van contribuir a
6

la lluita contra la dictadura) i el retorn de les llibertats democràtiques
a Espanya. Les condemnes imposades als comunistes de Madrid anaven de fets com ara l’adhesió a la
rebel·lió militar, a la pròpia rebel·lió
i per delictes contra la seguretat interior de l’Estat, previstes al Codi de
Justícia Militar i en els articles 238,
240, 286, 287, 288 i 289. Aquelles
activitats comunistes van tenir lloc
amb posterioritat a l’acabament de
la Guerra Civil i foren catalogades
com a delictes contra la Seguretat
de l’Estat
La repressió carcerària i física
contra els comunistes de Madrid
en xifres
L’Auditoria de Guerra de la Primera Regió Militar, entre les quals
comprèn Madrid i la seva província,
va instruir més de 146.000 expedients militars entre 1939 i 1949 en
els quals foren encausades més de
250.000 persones, i en els quals durant aquests anys van ser processats
de 2.500 a 3.000 comunistes madrilenys. A les parets del cementiri
de l’EstE van ser afusellades 2.936

Les presons de dones de Duque de Sexto, Claudio Coello, Quiñones i Ventas i les
presons d’homes a Atocha, San Lorenzo, Santa Rita, Príncipe de Asturias, Comendadoras, Yeserías, Santa Engracia, Barco, Cisne, San Antón, Torrijos i Porlier.
En acabar la Guerra Civil a Madrid i a la seva província es van habilitar setze
camps de concentració provisionals per encabir-hi milers de presoners republicans, la major part dels quals amb una existència dels centres fins al mes d’abril
de 1939. Aquests camps van estar a: Alcalá de Henares, Aranjuez, Campamento
(Carabanchel Bajo), Vistalegre (Carabanchel Bajo), Chamartín de la Rosa, Guadarrama-Somosierra, El Pardo, Leganés, Perales-Chinchón-Tielmes, Pinto, Retamares (Pozuelo de Alarcón), Rivas del Jarama, Vallecas i a Madrid capital (plaça
de toros de Ventas i Grupo Escolar de Unamuno) dins HERNÁNDEZ DE MIGUEL,
Carlos: Los campos de concentración de Franco, Madrid, Edicions B, 2019, pp.3839 i http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com/p/carceles-madrid.html.

persones entre 1939 i 1944 (un total de 80 dones i 38 a garrot vil) i
entre elles van ser afusellades 128
persones pertanyents al PCE i a la
JSU per activitats polítiques contra
el franquisme (la qual cosa suposa el
4.36% del total d’afusellats, la majoria dels quals va ser ajusticiada l’any
1939, cap el 1941 i el tant per cent
va tornar a pujar l’any 1943). El règim va deixar d’afusellar a les parets
del cementiri de l’Este (José Reyes
va ser l’últim afusellat el 4 de febrer
de 1944) i va tancar la presó de Porlier d’on sortien els empresonats per
ser afusellats. Després es va obrir la
nova presó provincial de Madrid situada a Carabanchel on, entre 1944 i
1976, es van afusellar 202 persones.
Els presoners comunistes afusellats a
les parets d’aquest cementiri i en el
camp de tir de Campamento, entre
1945 i 1949, van ser un total de 34
persones, membres majoritàriament
de la guerrilla urbana madrilenya
(suposa un 16,8 % del total d’afusellats a Carabanchel). A causa de
la facilitat d’evasió de la presó de
Carabanchel, en plena construcció,
molts dels dirigents comunistes van
ser enviats a la presó i als tallers penitenciaris d’Alcalá de Henares on,
entre 1939 i 1948, van ser afusellades 268 persones, de les quals 30 militants comunistes entre 1944 i 1947,
és a dir l’11,2 % del total d’afusellats. Entre els tres indrets, entre
1939 i 1947, s’hi van afusellar 3.403
persones, de les quals 192 eren mi-

litants comunistes executats pel fet
d’haver dut a terme activitats antifranquistes amb posterioritat al final
de la Guerra Civil.7
Quan es va tancar el presidi d’Alcalá de Henares molts dels presos
polítics van ser enviats a la presó d’Ocaña (Toledo) on, de 1939
a 1959, van ser afusellats més de
1.300 presos, entre ells alguns militants comunistes com ara Agustín
Zoroa i Lucas Nuño a les acaballes
de 1947, José Olmedo i vuit més el
1948 (acusats aquests últims de ser
els responsables de l’explosió d’un
polvorí militar a Alcalá de Henares).
Posteriorment els presos polítics van
ser traslladats a presons del nord
d’Espanya, sobretot a Burgos i a El
Dueso (Cantàbria). Pel que sembla hi
va haver altres morts de comunistes
durant la dècada dels quaranta del
segle passat, morts que van tenir
lloc a la DGS i a les presons a causa
de les tortures que havien sofert a

comissaria, com les de Manuel López
González, José López Espino i Bonifacio Fernández. D’altres morts de
comunistes de Madrid van tenir lloc
en enfrontaments armats amb la policia als carrers de Madrid com les de
David Martínez, Severiano Luis Arnau
Castañares, Juan Sanz Pascual i Augusto Díaz Rebolledo.8
La lluita antifranquista va estar
protagonitzada per milers d’homes
i dones que van ser represaliats socialment, políticament i ideològica
i, malgrat això, van lluitar pels seus
principis sota una opressió dictatorial. Independentment de combatre
de vegades sota estratègies imposades des de l’organització política a
l’exterior i subordinades a les variacions de la política internacional i
malgrat l’exili, els empresonaments
i els afusellaments van formar part
del combat més actiu contra les imposicions dictatorials i sota la seva
pròpia consciència política.

Columbari on reposen les restes dels afusellats Cristino García Granda, Alfredo Ibias Pereira i Francisco Esteban Carranque al cementiri de Carabanchel .

7

8

MIRTA NUÑEZ DIAZ BALART, Mirta i ROJAS FRIEND, Antonio: Consejo de Guerra,
Madrid, Compañía Literaria, 1997, GARCÍA MUÑOZ, Manuel: Detrás de las Rejas,
Madrid, Renacimiento, 2018, https://www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio/Actualidad/Actividades-y-eventos/Listado-cronologico-de-ejecuciones-en-el-Madrid-de-la-posguerra-1939-1944- i http://web.mhtorrejon.
org/fosas-del-cementerio-de-alcala.
AGHD, Causes, 138.610, 142.010 i 142.394.
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MADRILENYS DEPORTATS
ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS
Concepción Díaz Berzosa

Vicepresidenta d’Amical de Mauthausen
i altres camps i de totes les víctimes del
nazisme a Espanya

E

l 30 de gener de 2020 a Madrid,
la vicepresidenta primera del
Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Memòria
Democràtica, Carmen Calvo, va inaugurar a Madrid el Memorial en homenatge als més de 9.000 republicans espanyols víctimes del nazisme,
des de 1940 a 1945, i on van morir
al voltant de 5.000 espanyols. La vicepresidenta va estar acompanyada
per José Luis Ábalos, ministre de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; Fernando Martínez, secretari
d’estat de Memòria Democràtica;
l’expresident José Luis Rodríguez
Zapatero; ambaixadors d’Alemanya,
Àustria, França, Federació de Rússia i Polònia; Luis García Montero,
director de l’Institut Cervantes, i
també d’Isaac Querub, president de
la Federació de Comunitats Jueves
d’Espanya i Miguel de Lucas, director del Centre Sefarad Israel, aliats
incondicionals de la nostra associació durant molts anys, amb els quals
mantenim una estreta col·laboració
en múltiples iniciatives.
Des de la nostra associació Amical
de Mauthausen i altres camps i de
totes les víctimes del nazisme d’Es-
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panya1 agraïm aquest monument,
demanat durant molts anys a diferents governs de diverses ideologies, i també les iniciatives del govern
d’Espanya –durant l’any passat 2019
i en el context de la commemoració
del 80 aniversari de l’exili republicà–
per a les víctimes espanyoles del nazisme, liderades per la Direcció General de Memòria Històrica, creada
el mes de juny de 2018 per l’exministra de Justícia, Dolores Delgado,
–primer dirigides per Fernando Martínez i, més tard, per l’exsubsecretària de Justícia, Cristina Latorre–;
entre d’altres, la instauració del dia
5 de maig com el dia de homenatge a
les víctimes espanyoles del nazisme;
la publicació, el 9 de agost, en el
BOE de la llista dels espanyols assassinats entre 1940 i 1945 en el camp
de concentració de Mauthausen i
Gusen, per tal que puguin ser ins1

crits en el Registre Civil Central com
a morts, condició que fins aquells
moments no s’havia fet de manera
col·lectiva; la participació, el 4 i 5
de maig, d’una delegació oficial del
govern amb l’exministra de Justícia, Sra. Delgado, l’exsubsecretària
de Justícia, Sra. Latorre, i l’actual
secretari d’Estat de Memòria Democràtica, Fernando Martínez, en els
actes internacionals d’alliberament
de Gusen i Mauthausen.
El silenci durant la dictadura franquista i l’oblit durant els últims
quaranta anys van tenir com a conseqüència el pobre reconeixement
institucional cap a les víctimes espanyoles del nazisme en la nostra
democràcia. Reconeixement que ha
estat pal·liat, en part, amb homenatges i reconeixements per part de
personalitats i representants polítics
en diversos actes i localitats aquests

Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de
España (Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme
a Espanya) va ser fundada l’any 1962 en la clandestinitat per supervivents espanyols dels camps nazis que havien retornat a Espanya amb familiars i amics
de les víctimes. Va ser legalitzada el mes de febrer 1978, després de diversos
intents anteriors. Vegeu TORAN, Rosa, Amical de Mauthausen: lucha y recuerdo
1962-1978-2008, Barcelona, Amical de Mauthausen y otros campos, 2008.

últims temps. Es pot indicar, com a
fets positius de l’Estat espanyol: la
presència a Mauthausen tot acceptant la nostra invitació, en els actes
commemoratius de l’alliberament,
del president del Govern, el Sr. Rodríguez Zapatero el 2005; de la vicepresidenta del Govern, Sra. Fernández de la Vega, l’any 2010; del ministre d’Afers Exteriors, Sr. García
Margallo l’any 2015; i del Sr. Ybañez
Rubio, secretari d’Estat d’Afers Exteriors l’any 2016. També l’any 2015
el cap de l’Estat, Felip VI, durant la
seva al·locució al Senat d’Espanya
en el Dia Oficial de la Memòria de
l’Holocaust i Prevenció dels Crims
contra la Humanitat, va recordar:
“sefardites i exiliats republicans en
aquella hora històrica, són germans
de pàtria i de dissort que van patir
les arestes d’un temps abominable”.
Cal destacar la presència de l’Amical de Mauthausen i altres camps en
centres educatius, socials, culturals
de tot l’Estat; en l’acte d’Estat del
Dia Oficial de la Memòria de l’Holocaust i Prevenció dels Crims contra
la Humanitat d’ençà de 2006, i la
participació en múltiples iniciatives
parlamentàries, entre elles la Proposició de Llei integral de Memòria
Democràtica i de Reconeixement i
Reparació a les Víctimes del franquisme i la transició2. Igualment
s’ha incrementat la presentació de
mocions en múltiples ajuntaments
per al reconeixement de les víctimes
de la deportació republicana amb
la col·locació de plaques o monòlits
en aquestes localitats i la publicació
d’estudis generalistes o d’àmbit local o comarcal.
Però encara hi ha mancances de
polítiques de coneixement del passat i de reconeixement d’aquells
homes i dones que van lluitar per la
conquesta de les llibertats, fins i tot
en les circumstàncies més adverses,
i continuem reclamant per al col·
lectiu espanyol deportat: que l’Estat
espanyol demani perdó i assumeixi
la seva responsabilitat, la qual cosa
han fet altres democràcies amb passats semblants al nostre; el reconeixement jurídic com a víctimes,
segons estableix el dret penal inter-

nacional, perquè sense el reconeixement jurídic les víctimes no existeixen; i el coneixement i la divulgació
en els àmbits educatiu, polític, social i cultural de la nostra societat, de
la lliçó de sofriment de la deportació
republicana i de l’aportació dels espanyols en la victòria contra el nazisme.
Amb les dades conegudes actualment, sabem que 9.372 dones i
homes3 van ser deportats a camps
de concentració nazis entre 1940 i
1945, dels quals més de 5.2004 van
morir en la deportació. Entre ells,
558 nascuts a la comunitat de Madrid dels quals 282 no van tornar. La
llista de víctimes serà, per força, incompleta i no es podrà conèixer de
forma definitiva i exacta el nombre i
la identitat dels espanyols víctimes
del règim nacionalsocialista.
Analitzant el cas de la deportació
espanyola dins de l’univers concentracionari, els espanyols republicans
van formar un col·lectiu que va reunir unes característiques específiques que el diferencien de la resta de col·lectius nacionals: la gran
majoria forma part de les classes
populars –pocs tenien professions liberals o eren intel·lectuals–; no van
ser deportats a l’atzar, provenien de
la lluita armada contra el feixisme
–arrossegaven la lluita des de 1936-,
la comunicació amb les seves famílies feia anys que estava trencada,
el rang d’edat era homogeni, entre
25 i 40 anys; va ser el que va romandre més temps en el camp de con2
3

4

centració de Mauthausen; fou l’únic
grup nacional que va portar sobre els
seus vestits el triangle blau que els
identificava com a “apàtrides” i, per
últim, va ser el grup que va trigar
més a abandonar el camp després
de l’arribada dels aliats, ja que cap
estat se’n feia càrrec i el futur se’ls
presentava com una incògnita.
La gran majoria dels deportats eren
homes republicans que es van exiliar
a França els mesos de gener i febrer
de 1939, durant el que es va anomenar “la retirada” davant la imminent
victòria de les forces franquistes, i
van ser internats en camps de concentració improvisats al sud de França. En total, en aquells camps, s’hi
internaren més de 200.000 homes,
en condicions ignominioses, dels
quals, el mes d’abril de 1939, havien
mort ja 15.000 refugiats.
Durant l’exili republicà, ancians,
dones i infants van ser separats dels
homes i van ser enviats cap a d’altres camps i centres d’acollida, escampats per diversos departaments
francesos allunyats de la frontera.
També els camps de les colònies
franceses d’Àfrica van rebre espanyols republicans, més de 20.000
en diverses fases: des d’Alacant,
vaixells de refugiats havien salpat
cap a Oran i les autoritats franceses
van condicionar diversos espais per
a ells: albergs per a dones i homes,
barracons, l’antiga presó, botigues a
la platja, etc. fins a acabar-los repartint per diversos camps o colònies
penitenciàries concebuts com a llocs

PL presentada pel Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-En Comu Podem-En Marea al Congrés dels Diputats, Madrid, el 29 de juny de 2018.
Informació de la base de dades, en actiu, elaborada a partir dels materials de
l’arxiu històric de l’Amical de Mauthausen y otros campos (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 fonts: Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déporteés de France arrêteés par mesures de répression et dans
certains cas par mesure de persécution. 1940-1945, 4 volums, Éditions Tirésias,
París, 2004. Bermejo, Benito y Checa, Sandra, Libro Memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945), Ministeri de Cultura, Madrid, 2006.
Pàgina web de tots els assassinats en tots els camps nazis, com un projecte de
l’Amical de Mauthausen y otros campos (Amical de Mauthausen i altres Camps)
sota el conveni de col·laboració amb el ministeri de Justícia amb la incorporació
de la informació del conveni de l’Amical i les aportacions procedents de familiars i treballs fets en l’àmbit local, regional.
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“L’escala de la mort” del camp de Mauthausen. Concha Diaz

de càstig; i també des de Cartagena
van salpar moltes embarcacions cap
a Algèria i Tunis, on la tripulació va
ser reagrupada en un camp i la resta dels refugiats va ser repartida per
diversos camps.
A França hi havia també un nombrós grup de refugiats provinents de
l’ampli espectre de l’antifeixisme
europeu: opositors polítics a les dictadures dels seus països –entre ells
60.000 alemanys–, refugiats jueus de
l’Europa Central que eren apàtrides
–l’any 1939 hi havia més de 150.000
jueus estrangers–, i antics combatents de les Brigades Internacionals
que no havien pogut retornar als
seus països i que, majoritàriament,
van compartir el seu destí amb els
espanyols republicans.
Quan França declara la guerra a
Alemanya el 2 de setembre de 1939,
les pressions del govern francès per
alliberar-se dels que consideraven
“rojos indesitjables”, van derivar en
retorns forçats a Espanya, i l’aïllament per als homes de 18 a 40 anys,
en les Companyies de Treballadors
Estrangers (CTE), els Regiments de
Marxa de Voluntaris Estrangers o la
Legió Estrangera, unitats militaritzades que depenien de l’exèrcit francès, en les quals van acabar enrolats
uns 60.000 homes a les CTE i 6.000
als Regiments de Marxa.
Per altra banda, en negar-se els
comunistes francesos a condemnar
el Pacte Molotov-Ribentropp i la invasió soviètica del territori polonès,
es va decretar la il·legalització del
Partit Comunista Francès, el 26 de
setembre de 1939, el qual s’havia
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oposat formalment a la declaració
de guerra feta pel govern francès,
després de la invasió de Polònia per
les tropes alemanyes, la qual cosa va
tenir com a conseqüència el confinament en els camps de concentració
del sud, buidats de la majoria d’espanyols, dels comunistes estrangers,
dels refugiats jueus apàtrides, d’alemanys, austríacs i txecs instal·lats
a França, d’exbrigadistes internacionals, tots ara catalogats com a
elements perillosos per a la defensa
nacional i la seguretat publica. A les
acaballes de 1939 hi havia internats
més de 17.000 alemanys, entre els
quals molts intel·lectuals com ara
Golo Mann, Walter Benjamín, Lion
Feuchtwanger, Max Ernst.
Quan hi va haver la invasió de França per la Wehrmacht, el 10 de maig
de 1940, uns 5.000 republicans van
morir en els combats i al voltant de
10.000 van ser capturats per l’exèrcit alemany i conduïts als camps de
presoners de guerra (frontstalags,
en el mateix front, i stalags, al llarg
de la geografia alemanya). L’armistici franco-alemany del 22 de juny
de 1940 va desposseir del seu estatut militar els membres de les CTE, i
pel fet de provenir de la lluita contra
l’amic espanyol Franco, el col·lectiu republicà va ser catalogat com
a enemic polític del III Reich. Amb
la connivència del govern col·laboracionista de Vichy i l’aquiescència
de la dictadura franquista, quan es
va decidir deportar els espanyols,
va ser la Gestapo l’encarregada de
cercar-los i identificar-los pels stalags, d’agrupar-los, de qualificar-los

com a apàtrides i organitzar-ne la
deportació al camp de concentració
de Mauthausen. El primer transport
a Mauthausen va ser el 6 d’agost de
1940.
En el camp de refugiats d’Alliers,
als voltants d’Angulema, 927 republicans espanyols: 437 dones i infants i 490 homes (gent gran i membres de les CTE –que no havien estat
detinguts per l’exèrcit alemany–)
van ser trets del camp per soldats
alemanys, gendarmes francesos i
traslladats a l’estació i obligats a pujar a un tren de càrrega. El comboi
va trigar 3 dies a recórrer el trajecte
fins a Mauthausen, on va arribar la
matinada del dia 24. Van romandre
cinc hores a l’estació sense moure’s.
A migdia, els SS, ajudats per presoners, van obrir les portes dels vagons
i van forçar a baixar-ne amb crits i
cops, els homes i infants més grans
de 13 anys. Un total de 490 homes
i joves van ser conduïts al camp de
Mauthausen. Aquest “comboi d’Angulema” és el primer transport amb
població civil deportada, des d’Occident, als camps de concentració
nazis. Els alemanys van dirigir el
tren, amb les dones i els infants, cap
a Alemanya, van creuar França entre bombardejos aliats, i finalment
va entrar a Irún l’1 de setembre de
1940. Una vegada arribats en aquesta població, els militars espanyols
examinaven els expedients de les
dones; detenien les qui no tenien
avals i retornaven les restants al seu
lloc de procedència. Alguns dels internats en el camp mai no van tornar
a saber res de les seves famílies que
havien quedat en el tren. D’altres
van trigar anys a retrobar-se.
A la zona ocupada de França, al
voltant de 60.000 republicans, que
no havien estat detinguts, es van
convertir en mà d’obra esclava, a
les fàbriques del Reich o en les gegantines construccions dirigides per
l’organitzacio TODT5. Alguns van
combatre l’enemic amb el sabotatge o la propaganda, que juntament
amb desercions i evasions freqüents
acabaven sovint en la seva deportació.
I molts homes i dones, que havien

aconseguit alliberar-se dels allistaments forçats, van ser capdavanters en els moviments de resistència
contra l’ocupació nazi a França. Van
actuar amb les armes dins del maquis o, en el cas de les dones, com
a enllaços, infermeres, correus i, si
queien en mans de la Gestapo, els
esperaven els afusellaments, llargues condemnes de presó, treballs
forçats o deportació. Després de la
invasió aliada de Normandia el mes
de juny de 1944, els alemanys van
buidar les presons de França i van
enviar els condemnats als camps de
concentració nazis.
Que els testimonis de dos madrilenys supervivents, Patricio Serrano i
Ángel Hernández García6, –representatius d’altres molts amb trajectòries semblants que resten en el més
absolut anonimat-, serveixin per
conèixer l’infern que va ser Mauthausen.
L’11 de desembre de 1940, es va
fer formar tot el contingent espanyol i el van envoltar SS armats de
metralletes i acompanyats de gossos
llop. Vam haver de travessar tota la
ciutat fins a l’estació. Tothom ens
mirava però no sabíem si era amb
odi o amb compassió. Ens van fer
pujar a vagons de tercera classe hermèticament tancats i així vam travessar Alemanya, passant per Stuttgart i Nuremberg.
El 12 de desembre, en plena nit, el
tren es va aturar en un indret desconegut. Quan es van obrir les portes
dels vagons, els SS ens en van fer
sortir a cops de culata i de porra.
Immediatament vam ser envoltats
pels gossos llop. Vam emprendre la
marxa per un camí costerut i inacabable. Al capdamunt vam veure
perfilar-se la silueta d’una fortalesa
impressionant. A mesura que ens
hi anàvem acostant vam veure uns
rails i unes vagonetes. En ser-hi més
a prop es van obrir de bat a bat unes
portes monumentals. Ens van fer
formar en una esplanada de terra
coberta de neu gelada. Homes amb
el cap rapat, i que portaven uniformes a ratlles, ens anaven comptant
de deu en deu. Els reflectors de les
torres de vigilància il·luminaven

l’esplanada com si fóssim a ple dia.
Els oficials del camp ens van comunicar mitjançant un intèrpret que
ens trobàvem en el camp de Mauthausen, camp de la mort. S’havia de
seguir la disciplina més fèrria. Qui
infringia les ordres era executat. De
Mauthausen ningú no en sortia viu.
(Patricio Serrano)
Detingut a Bordeus, el 14 de maig
de 1943, vaig arribar a Mauthausen
juntament amb altres set espanyols
del meu grup en un comboi que portava uns dos-cents francesos, alguns
d’ells d’origen jueu, procedents de
les presons de La Santé, Frenes, Romainville. Vam arribar a Mauthausen
el capvespre del 18 d’octubre de
1943 i vam passar la nit tancats a la
sala de les dutxes. Durant la quarantena, i després en el barracot 12 on
vam ser traslladats, vam rebre tota
classe de mostres de solidaritat per
part dels espanyols que ens havien
precedit. Els francesos estaven repartits en altres barracons i els jueus
amuntegats en el barracó 5, amb vistes a ser exterminats un rere l’altre
a la pedrera… Estàvem inscrits com a
francesos i als camarades els va costar molt que fóssim inscrits com a
espanyols… Al final, vaig anar a parar
a la pedrera de Wienergraben…Més
tard vaig ser nomenat infermer en
el “camp rus”… Durant tota la meva
estada en el “camp rus”, em vaig
ocupar de la solidaritat en nom dels
espanyols, comissionat per a aquesta
missió per Razola…el meu enllaç directe amb el camp era Hans, cap del
barracó 3, un veterà de les Brigades
Internacionals.
El “camp rus”, anomenat infermeria o camp de malalts, era
5

6

l’avantcambra del forn crematori.
En aquest sinistre recinte estaven
amuntegats els qui eren considerats ineptes o contagiosos. Aquest
“camp” estava constituït per enormes barracons, sense higiene, on
l’aliment era més escàs que en el
camp central. Periòdicament, es
portava els més febles a la cambra
de gas, mentre que d’altres eren utilitzats amb finalitats experimentals
pretesament mèdiques: resistència
al fred, al cansament, a la fam, als
aliments sintètics… A partir de 1944,
l’afluència de malalts va créixer incessantment a causa de l’evacuació
successiva d’altres camps davant
l’avanç soviètic. Es pot calcular que
al final hi havia una població de prop
de quinze mil malalts. La disciplina
es va anar suavitzant a mesura que
els caps de barracó “verds” o “negres” van ser substituïts per presos
polítics i a causa de l’increment del
nombre de metges deportats. En
canvi el ranxo era cada dia de pitjor
qualitat i, en els últims temps, gairebé era inexistent… La solidaritat
material era netament insuficient
per contrarestar aquesta espantosa
situació. La solidaritat moral va tenir, tanmateix, un paper predominant en la supervivència de nombrosos camarades.
La nit de Nadal de 1944 va resultar especialment trista per a tots els
qui es trobaven allotjats en el “camp
rus”. Juntament amb un grup d’espanyols, vaig muntar un sketch còmic
que simulava una corrida de toros. I
clapotejant en la neu, regalimant de
suor vam recórrer els barracons un
darrere l’altre, intentant de portar-hi
una mica d’esbarjo i esperança.

Fritz Todt (1891-1942) enginyer nazi, que desenvolupava una important tasca
organitzativa en les obres públiques del Tercer Reich, va fundar el 1933 l’Organització TODT en la qual es van integrar empreses públiques i privades alemanyes. Al principi de la Segona Guerra Mundial tenia com a missió principal la
de la fortificació de la frontera amb Holanda, Bèlgica, Luxemburg i França, i la
construcció de bases submarines; va arribar a disposar de més d’1,5 milions de
treballadors dels països ocupats en règim de treball esclau. L’any 1940 Hitler
el va nomenar ministre d’Armament i Municions. Va morir en estranyes circumstàncies el 8 de febrer de 1942 en esclatar l’avió on viatjava. Albert Speer el va
succeir en l’organització i en el ministeri.
Constante, Mariano y Razola, Manuel, Triangulo Azul. Los republicanos españoles
en Mauthausen, Amical de Mauthausen i govern d’Aragó, 2008
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Ravensbrück. Memorial països.

En el curs dels últims dies que van
precedir l’alliberament, els SS van
fer traslladar al camp central un
important grup de malalts amb el
pretext de desembarassar el “camp
rus” i de tenir-ne cura. De fet, els
van gasejar i els seus cadàvers encara estaven amuntegats en el camp
de quarantena número 3 quan hi va
haver l’alliberament.
Així que ho vam saber, vam decidir
que preferíem morir on érem abans
d’abandonar el “camp rus” i vam
romandre alerta, enquadrant en el
grup de resistència els més cepats
per intentar de fer front a qualsevol eventualitat. (Ángel Hernández
García).
Rescatar el testimoni de Constanza
Martínez Prieto,(7) –representant en
la nostra associació les deportades a
Ravensbrück, juntament amb les seves companyes, Neus Català Pallejà
y Mercedes Núñez Targa, i més tard
vicepresidenta de l’Amical de Mauthausen– mitjançant una breu entrevista7 permet conèixer i difondre el
seu compromís vital amb la defensa
dels valors democràtics, en les circumstàncies més adverses.
La meva primera impressió, en arribar-hi, va ser que em trobava en
un altre món, potser perquè era de
nit, tot era fosc i plovisquejava. El
primer que van fer els nazis va ser

deixar-nos plantades
a la zona anomenada de recompte, i
malgrat que era el
mes de juny, feia
fred en aquella zona
d’Alemanya. Per sort
jo portava un abric i
vaig poder suportar
les tres o quatre hores que ens van fer
estar dempeus sense
cap motiu aparent.
Finalment, ens van
portar a les dutxes,
però nosaltres no sabíem si eren
de veritat o amagaven la mort. Allà
vam passar la resta de la nit, dormint damunt les tarimes de les dutxes. L’endemà vam passar el que els
nazis anomenaven “reconeixement
mèdic” (…).
Els “en teoria” reconeixements
eren denigrants: el primer d’ells
consistia a despullar-nos totalment
i mirar-nos la boca per tal de comprovar si teníem peces d’or i extraure-les quan, més tard o més d’hora,
moríssim. Aquesta era la primera humiliació. Després ens van tallar els
cabells. Recordo que, a les poloneses i les soviètiques, que en aquella època acostumaven a tenir una
bona mata de cabells, les deixaven
al zero, cosa que era totalment vergonyant per a elles. Més tard, ens
feien passar el que anomenaven la
“quarantena” i la selecció de les
presoneres, perquè Ravensbruck era
un camp central del qual depenien
altres camps, que anomenaven “comandos (…).
La selecció dividia les dones que
els nazis consideraven aptes per
al treball i les que es quedaven al
camp de concentració i, en conseqüència, anaven directament, o al
cap de pocs dies, a la cambra de
gas. A mi, per sort, em van seleccionar per treballar. Jo no volia que em
seleccionessin perquè anar a treba-

7
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llar fora del camp significava fer-ho
en fàbriques d’armes dels nazis, els
meus enemics. I jo no volia això.
Clar, desconeixia que quedar-me
en el camp podia significar la mort.
Innocentment, feia notar que no hi
veia bé perquè portava ulleres des
dels vuit anys. En fi, per sort, la dona
que em va seleccionar no hi va donar
importància, al fet que portés ulleres, i amb un “nichts, nichts…” (res,
res…), em va deixar a la banda de les
que eren aptes per a treballar (…).
Als dos dies de ser a Ravensbrück,
em van portar definitivament a una
fàbrica de material de guerra, prop
de la ciutat alemanya de Leizpig, on
vaig estar un any produint casquets
d’obusos antiaeris, sota la vigilància
de tècnics alemanys (…).
A la fàbrica d’obusos,hi havia 8 espanyoles, d’elles, 3 catalanes, 2 madrilenyes, una aragonesa i una altra
que no recordo d’on era. Totes nosaltres havíem estat capturades amb
un grup de franceses.
El 26 d’abril de 2017, el ple de
l’ajuntament de Madrid va aprovar
per unanimitat de tots els grups
polítics, una iniciativa per recordar
els espanyols que van ser víctimes
dels camps nazis amb el compromís
d’assistir als actes internacionals de
commemoració d’alliberament que
se celebren al camp de Mauthausen,
la col·locació d’una placa al crematori del camp de Mauthausen en reconeixement de la ciutat de Madrid
als madrilenys deportats i d’un Memorial a Madrid amb els noms dels
homes i dones madrilenys deportats
als camps de concentració nazis entre 1940-1945. Fins avui —han passat
tres anys!— continuem esperant de
les autoritats municipals el Memorial que dignifiqui la ciutat de Madrid
i l’homologui amb d’altres ciutats
europees que recorden els seus veïns víctimes del nazisme. Els ho
devem a ells i ens ho devem a nosaltres mateixos.

Entrevista a Constanza Martínez Prieto el 10 de maig de 1994 a EFE comarques.
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l Madrid capital del nou Estat,
símbol de la resistència antifeixista fins a l’entrada triomfal de les
tropes franquistes, va veure el mes
de maig de 1939 com es desplegava
pels seus carrers tota una Desfilada
de la Victòria que va tenir més dimensions que la simbòlica.1 Les paraules de Franco projectant el futur
que es començava a construir no
podien faltar en una celebració tan
fonamental.
Per a aquesta gran etapa de la reconstrucció d’Espanya ens cal que
ningú no pensi a tornar a la normalitat anterior; la nostra normalitat no són els casinos ni els petits grups, ni els afanys parcials.
La nostra normalitat és el treball
abnegat i dur de cada dia per tal
de fer una Pàtria nova i gran de
veritat.2
A mitjan de 1939 no tot Espanya
era un solar en reconstrucció. L’obra
i reconstrucció urbana ja anaven
avançant-se en tots aquells territoris que havien estat sotmesos per les
tropes rebels al llarg de la guerra
per acabar amb la “normalitat anterior”. En aquest context de magnificació de la molt recent victòria
definitiva, ja celebrada des d’aquell
“captiu i desarmat l’Exèrcit Roig”
de la comunicació de l’1 d’abril de
1939, Franco remarcava que la nor-

malitat dels vencedors passava pel
“treball abnegat i dur de cada dia”.
Els presoners de guerra, lluny de
l’abnegació fervorosa i voluntariosa,
sí que van treballar durament per a
aquella “gran etapa de la reconstrucció d’Espanya”. Però el treball
forçat no va ser tot reconstrucció.
Quina va ser, i en quina mesura, la
participació dels captius del sistema
de camps de concentració emprats
per l’exèrcit franquista per als seus
objectius de postguerra? A quines
tasques es va derivar la mà d’obra
forçada disponible en els camps de
concentració? Malgrat els esforços
fets per respondre a aquestes preguntes, per al territori de l’actual
Comunitat de Madrid, encara ens
hem de plànyer que continuen sent
preguntes de difícil resposta.3 Hem
rastrejat i detectat gran part dels
1

2
3

treballs que van fer els presoners en
la immediata postguerra, però encara patim les altes xifres d’activitats
desconegudes; és per això que hem
d’avisar el lector o lectora que en
aquestes pàgines presentarem resultats fruit d’una investigació més
general, intentant d’aportar els corresponents a l’estudi del territori
madrileny, però encara ens trobem
en la fase de poder concretar més
dades en el futur, després de consultar noves fonts documentals i el
repàs, amb noves perspectives, de
fonts ja consultades.
Abans d’endinsar-nos en la realitat del sistema concentracionari
franquista en territori madrileny cal
emmarcar els orígens i el funcionament d’aquest sistema, així com el
dels batallons de treball forçat, organitzats en el seu si, sense deixar

Una original anàlisi de la “Desfilada de la Victòria”, més enllà de l’escenificació de l’èxit militar i la seva inexorable unió a Franco, com a maniobra d’ordre públic i “caracterització de Madrid com a plaça militaritzada” dins PérezOlivares García (2017, pp. 321-343.
Discurs de Franco per a la “Desfilada de la Victòria”. Madrid, 19 de maig de
1939.
Virtudes y limitaciones de la documentación para conocer el trabajo forzado
del sistema concentracionario, así como retos para este ámbito de investigación
dins García-Funes, J.C. (2017) Espacios de castigo y trabajo forzado del sistema concentracionario franquista. Tesi doctoral, Universitat Pública de Navarra
(https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/28831), pp. 29-56 y 210222.
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de banda l’explicació de com van
arribar a patir-los les diverses persones que van sofrir aquesta captivitat
i explotació.
L’enorme mobilització de persones que comporta qualsevol conflicte bèl·lic genera que la mà d’obra
per a l’economia de guerra, així com
per a l’activitat laboral quotidiana,
es trobi en els fronts. Davant de la
relativa escassesa de mà d’obra, és
de gran utilitat aprofitar-ne una de
més barata i disciplinada per tal de
cobrir necessitats urgents, com va
passar en els països bel·ligerants
de les dues guerres mundials. En el
marc del cop d’Estat del 18 de juliol
de 1936 i de la guerra, van abundar
diverses formes de treball forçat. El
recurs a la militarització de la producció i del treball mitjançant la intervenció d’indústries i la mobilització de les poblacions conquerides va
ser una de les pràctiques emprades
per a pal·liar la migradesa de la força de treball.
Per dur a terme els projectes dels
militars insurrectes, catòlics, feixistes i resta de partidaris del nou
Estat, no n’hi havia prou amb la mà
d’obra disponible en un mercat laboral marcat per les condicions característiques de la guerra i la postguerra. La població que estava presonera en camps de concentració i
en presons va ser aprofitada com a
mà d’obra de dos grans sistemes de
treball forçat,4 amb diverses causes
d’origen, normatives i pervivència
en el temps, però impulsats sota
una lògica comuna: que els captius
reconstruïssin, segons la retòrica del
Nou Estat, “tot el que havien destruït”. En gran mesura, es tractava de
construir, més que no pas de reconstruir.
Per una banda, l’Exèrcit va generar un sistema de treballs organitzats des dels camps de concentració;
per altra banda, es va organitzar des
de l’àmbit penitenciari un sistema
de Redempció de Penes pel Treball.5
Tot i comptar tots dos amb elements
ideològics comuns i de construir-se
al compàs de la guerra, cadascun
respon a condicionants particulars,
amb impulsors diferenciats i amb
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funcionaments divergents en aspectes importants. Una diferència
bàsica entre tots dos sistemes de
treball era les persones que hi eren
sotmesos. En línies generales, l’existència de dos àmbits diferents, el
concentracionari i el penitenciari,
respon a dues situacions diferents
de dependència de les autoritats: la
del presoner polític o la del presoner
de guerra. Quan parlem de presos
i preses ens referim a les persones
que es trobaven tancades a la presó
amb una condemna imposada per un
tribunal militar o com a presoners
governatius (és a dir, preventius i/o
subjectes a una autoritat civil com
ara el delegat d’Ordre Públic o el
Governador Civil). En canvi, quan
ens referim a presoners de guerra
parlem d’aquells soldats que van ser
fets presoners en els fronts, procedents de l’Exèrcit de la República o
de les diferents milícies i que (encara) no tenien condemna imposada
per cap tribunal.
Tot i que en el primer moment de
la guerra es van executar moltes
persones sense procediment, hom
va anar concentrant en camps grans
masses de presoners. L’Exèrcit rebel
era conscient que molts dels soldats
de l’Exèrcit Popular havien estat re4

5

6

clutats per quintes, no tenien per
què ser favorables a la República i,
per tant, eren recuperables per a les
seves files. Les masses de presoners
de guerra que les tropes rebels anaven capturant creixien a passes de
gegant, per la qual cosa es van establir dipòsits i camps de concentració
per tot el territori en el seu domini,
segons anaven caient els fronts. Entre els captius del sistema concentracionari hi havia milicians antifeixistes, militars lleials a la República i
soldats que havien estat mobilitzats.
Ben aviat, els militars rebels van
aprofitar els presoners de guerra per
a algunes de les obres més perilloses en els fronts de batalla (trinxeres, tractament d’explosius, etc.) i
aquelles que eren més urgents per al
desenvolupament de la guerra, però
els captius van acabar fent tasques
ben diverses. El Decret 281 del nou
Estat, de maig de 1937 va facilitar
l’ús laboral dels presoners, una empara legal que concedia el dret al
treball als presoners i presos polítics.6 Per directriu del Quarter General de Generalíssim es va crear una
Inspecció de Camp de Concentració
de Presoners (ICCP) el mes de juliol
de 1937, organisme que es va encarregar de totes les qüestions relatives

No volem passar per alt formes més irregulars de treball forçat. En el creixent
territori dominat pels militars rebels, hom va obligar a treballar de franc persones contràries a l’esperit de la rebel·lió, sota coacció i amenaça, per a militars,
famílies d’ideologia dretana, nobles o cacics. Per ordre d’autoritats locals o de
persones que van abusar de la seva posició, sobretot en els primers moments del
cop, es van imposar treballs en els camps, cases i finques com una forma més de
sotmetiment.
Al marge del sistema concentracionari, des del sistema penitenciari de la “Nova
Espanya”, i amb gran tutela eclesiàstica, es va erigir la Redempció de Penes pel
Treball. Des del seu Patronat (de Nostra Senyora de la Mercè) s’organitzaven una
sèrie de treballs als quals els presos ja condemnats per un tribunal podien optar
per tal de rebaixar les condemnes. En funcionament d’ençà de 1938, el Patronat depenia del Ministeri de Justícia. Mentre que els presos podien disminuir la
seva condemna mitjançant el treball, els presoners no aconseguien cap mena
de “gratificació” d’aquesta mena perquè no tenien cap condemna a rebaixar.
Els dos sistemes van arribar a ser simultanis i fins i tot complementaris, la qual
cosa complica la tasca de seguir la pista a les obres que van coordinar un o altre;
hom pot trobar destinacions comunes on presoners i presos van fer treballs semblants. Avisem que queden fora d’aquest article els treballs forçats organitzats
des del sistema penitenciari (destacaments penals, colònies penitenciàries, treballs dins de les presons, etc.).
Decret del Nou Estat concedint el dret al treball als presoners i presos polítics i
fixant la justa remuneració a aquest treball i la seva adequada distribució, de 28
de maig de 1937. BOE, 224, 1 de juny.

a l’organització i administració dels
camps i de canalitzar els captius
sota la seva dependència per tal que
fessin front a les múltiples necessitats laborals.
Però no tots els presoners van ésser derivats al treball. Després de
ser capturats, els qui no havien estat
executats foren classificats tenint
en compte la seva activitat política
prèvia al cop d’Estat i la seva major
o menor responsabilitat en l’Exèrcit de la República. Els qui no van
ser enquadrats dins les files rebels,
posats en llibertat o derivats a un
consell de guerra, van ser derivats
al treball en batallons. Per tant, els
antecedents polítics i ideològics previs al cop i les actuacions durant la
guerra van ser els factors que van
determinar el futur dels captius en
els camps. Aquestes classificacions,
al costat d’altres de tipus laboral
(coneixements d’oficis, experiència,
aptituds), van posar els fonaments
d’una dinàmica d’explotació que va
fer de l’Exèrcit el gestor del sistema
de treballs forçats més gran que ha
conegut l’Espanya contemporània
En aquest article ens centrarem en
els treballs forçats del sistema de
camps de concentració, en el qual
l’Exèrcit era el gran protagonista, no
solament com a gestor, sinó també
com a gran ocupador de la mà d’obra
que tenia a la seva disposició, que es
va canalitzar cap a diverses tasques
en unitats de treballadors conegudes
genèricament com batallons de treballadors. Les transformacions dels
organismes dirigits per les autoritats
concentracionàries i la incorporació
de nous individus van comportar la
transformació de les unitats de treballadors.
Com avançàvem en parlar de les
classificacions en els camps durant
la guerra van ser destinats a treballs
forçats els presoners classificats com
a “desafectes” i “afectes dubtosos”
al “Gloriós Moviment Nacional”. La
majoria d’aquests classificats van
treballar enquadrats en les unitats
anomenades “Batallons de Treballadors” (amb una mesura estàndard
de 600/700 captius cadascun), però
també se’n cediren a col·lectius me-

nors fora dels batallons (per a fàbriques militars, indústries militaritzades, administracions civils, entitats
eclesiàstiques, particulars).
La fi de la guerra va comportar
transformacions en tot l’Exèrcit
rebel, incloent-hi l’entramat dels
camps de concentració i del treball
forçat de presoners. Amb el tancament del Quarter General del Generalíssim l’any 1940, la Inspecció de
Camps de Concentració de Presoners
va passar a dependre del Ministeri
de l’Exèrcit. D’ençà d’aleshores, va
passar a anomenar-se Prefectura de
Camps de Concentració i Batallons
Disciplinaris (JCCBD) i es van dissoldre els Batallons de Treballadors
que havien operat durant la guerra i
la immediata postguerra, però amb
això no va acabar aquest sistema de
treballs. Una nova normativa relativa al servei militar va comportar un
canvi de perfil dels qui engreixarien els batallons. D’aquesta manera
van néixer els Batallons Disciplinaris
de Treballadors (BDT), als quals van
seguir els Batallons Disciplinaris de
Soldats Treballadors (BDST) i els Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors Penats (BDSTP). Hom va
destinar als BDST els joves nascuts
entre 1915 i 1920 que havien de fer
el servei militar, però que havien estat classificats ideològicament com a
“desafectes” en les seves respectives Caixes de Reclutes. A més, d’ençà de 1941, els joves nascuts en el
mateix període i que estiguessin sortint de la presó en situació de llibertat condicional, serien enquadrats
en els BDSTP. La nova normativa del
servei militar era d’obligat compliment per a qualsevol jove menor de
25 anys (nascuts entre 1915 i 1920)
que no haguessin fet el servei o que
l’haguessin fet amb l’Exèrcit de la
República (que no va ser considerat
vàlid). Aquesta novetat va comportar la reorganització dels batallons
i, amb això, que milers de joves, la
7

majoria dels quals ja havia estat en
BBTT, fossin classificats novament
amb criteris polítics i que s’enviessin
els “desafectes” als camps de concentració. És a dir, que els BDST i els
BDSTP estaven compostos pels qui
no havien fet la “mili amb Franco”,
com es deia col·loquialment, i que a
més fossin considerats no afectes al
Nou Estat.
A més, aquells soldats republicans
que es trobaven en edat militar quan
es va decidir alliberar-los l’any 1939
havien de reafirmar la seva afecció
al Moviment davant les Caixes de Reclutes corresponents; hi eren classificats com “afectes”, “indiferents” o
“desafectes”, i aquests últims eren
enviats als BDST. Com veiem, la classificació des de 1940 va dependre
de les Caixes de Reclutes, ja no en
els camps de concentració com en
temps anteriors. Després de suprimir els tribunals i comissions classificadores, es van depurar els soldats
dels reemplaçaments de 1936 a 1941
(tots dos anys inclosos) i se’ls va incorporar a l’Exèrcit; es calcula que
van ser uns 40.000 els joves obligats
a incorporar-s’hi fins al 19427. Més
enllà de l’explotació laboral que es
duia a terme a les presons d’ençà
de 1938 per tal de redimir pena, els
BDST i BDSTP van ser una de les claus
per a l’explotació econòmica dels
enemics de la Nova Espanya durant
la postguerra. En els BDSTP també
s’hi van enquadrar els condemnats
per la Fiscalia de Taxes d’ençà de les
acaballes de 1940.
Les dades sobre Madrid que aportem en aquest article són fruit
de l’anàlisi del Fons de Batallons i
Camps de Concentració de l’Arxiu
del Tribunal de Comptes (conservat en el Centre Documental de la
Memòria Històrica a Salamanca).
Comprovem que, des de diferents
enclavaments de l’actual Comunitat
Autònoma de Madrid, es va impulsar
l’acumulació, gestió i mobilització

MENDIOLA, Fernando. (2013). «La consideración de ser explotado»: más de cien
años de trabajo forzado y cautivo”, dins OLIVER OLMO, Pedro (coord.). El siglo
de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX, Barcelona:
Anthropos, p. 204.
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de població captiva del sistema concentracionari en Batallons de Treballadors i altres unitats militars,
mentre que a la postguerra, amb la
capital ja presa, els territoris madrilenys van ser clau per a la distribució
de soldats treballadors en batallons
disciplinaris, principalment a través
del Camp de Concentració “Miguel
de Unamuno”, sobre el qual fixarem
la nostra atenció més endavant.
Després d’un estudi exhaustiu dels
fluxos d’entrada i sortida de captius
treballadors gestionats i mobilitzats
des d’enclavaments de l’actual Comunitat de Madrid, podem oferirne una gràfica. Les dades han estat
obtingudes mitjançant un sumatori
-amb múltiples precaucions, atesa
la documentació ben problemàtica
de què disposàvem– dels balanços
de forces (passis de revista) mensuals mitjançant els quals les autoritats dels batallons de treball (i altres unitats militars) comunicaven
les novetats als seus superiors. La
seva finalitat era informar del flux
d’enquadrats i coordinar la comptabilitat del batalló. Tot i no conèixer
les activitats que desenvolupaven
la majoria (sí coneixem activitats
militars com ara la reparació d’automòbils, transmissions), si més no
podem visualitzar el volum de força
de treball dirigit per les autoritats
concentracionàries. No hem d’assumir erròniament que cada mes,
en un batalló determinat, eren les
mateixes persones les que desplegaven la seva activitat i, per això,
no podem conèixer la dada total de
persones que van passar per aquests
batallons: la quantificació feta permet conèixer el volum de força de
treball que va caldre mobilitzar per
impulsar les obres projectades o en
marxa. A més, la informació per a la
guerra és més fragmentària i feble
que la que oferim per a la postguerra a causa de la més que probable
pèrdua de documentació en el marc
bèl·lic.8
Les poblacions i localitzacions en
les quals hem trobat activitat de batallons i altres unitats militars amb
presoners de guerra i soldats treballadors són les següents: El Pardo,
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Taula 1. Població captiva del sistema concentracionari mobilitzada al
treball forçat a l’actual Comunitat de Madrid (1937-1942).

Font: Centre Documental de la Memòria Històrica. Fons Incorporats. Fons de Batallons i Camps de
Concentració.

Colmenar Viejo, San Fernando de
Henares, Pozuelo de Alarcón, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Villaverde Alto, Pinto, Bargas, Aranjuez, Meco, San Lorenzo de El Escorial,
Robledo de Chavela, Las Matas, Sevilla La Nueva, Gózquez de Abajo (San
Martín de la Vega), Getafe, Boadilla
del Monte, La Marañosa, Ciempozuelos, Valdemoro, Chamartín de la
Rosa, Casa de Campo, Canillas, Canillejas, Guadarrama, Navalcarnero
i el mateix Madrid.9
Tancarem aquest article amb unes
pinzellades sobre el sistema concentracionari a Madrid i, específicament, sobre el camp de concentració
“Miguel de Unamuno”. En els primers
compassos del procés de creació (o
més ben dit de reorganització de
competències) del sistema concentracionari, la ICCP va comptar amb
quatre grans subinspeccions durant
la guerra. Al costat de Saragossa,
Valladolid i Sevilla, hi havia Madrid.
Aquestes subinspeccions eren una
cadena de transmissió organitzativa
de la ICCP per a la gestió dels presoners de guerra en tots els territoris
de domini rebel a començament de
8
9

juliol de 1937. Sense grans canvis en
els mesos següents, fou a partir d’octubre de 1939 quan tots els camps de
concentració van passar a dependre
exclusivament de la ICCP, organisme
responsable ja en exclusiva de tot el
que estava relacionat amb els presoners de guerra. D’ençà d’aquell
moment, es van desfer els camps
de concentració, d’altres es van
transformar en presons militars, es
van traslladar presoners a camps on
esperaven sentència ferma i es van
mantenir els camps que tenien com
a objectiu la creació dels batallons
disciplinaris (com els de Reus, “Miguel de Unamuno” i Rota d’ençà de
1940). També es van començar a refondre els Batallons de Treballadors
que encara hi havia del període de
guerra, en minvar el nombre de presoners. Tres anys després, Madrid fou
el protagonista principal del marc de
la postguerra després de l’ordre del
ministeri de l’Exèrcit, del 28 d’octubre de 1942, mitjançant la qual es
modificava massivament l’estructura
de camps de concentració. L’ordre va
establir el final d’any com a data lí-

Un índex de subregistre (%) de les dades de l’Arxiu del Tribunal de Comptes sobre altres fonts més completes dins García-Funes (2017, p. 230).
Una precaució: les localitats referenciades no van albergar necessàriament els
treballs forçats. Els informes mensuals de cada batalló (on s’apuntaven quants
presoners hi treballaven, els soldats que els custodiaven, etc.) estaven firmats
en l’indret on es trobava establerta la plana major del batalló; tanmateix, les
companyies que conformaven cada batalló podien estar treballant a la mateixa
localitat o en d’altres de diferents, no necessàriament properes.

de “transeünts, ingressos i incidències”. Com a mínim durant 1942,
l’Arxiu General de la Inspecció de
Camps de Concentració es va situar
al “Miguel de Unamuno”, i va rebre
documentació i arxius dels centres

que s’anaven clausurant. L’ordre del
28 d’octubre de 1942, que va suposar la dissolució de la Prefectura de
Camps de Concentració i Batallons
Disciplinaris, indicava que el camp
havia de ser clausurat.

Taula 2. Presoners, altes i baixes d’aquest camp entre juliol de 1940 i
desembre de 194011

Presoners

mit per a la dissolució dels Batallons
Disciplinaris de Soldats Treballadors,
mitjançant el llicenciament de tots
els que hi eren enquadrats (tant els
soldats escortes com els soldats treballadors). També podien acabar de
complir els seus respectius serveis
en d’altres unitats actives de l’Exèrcit, ja sense el caràcter disciplinari.
Per tant, el 31 de desembre d’aquell
any es van dissoldre la Prefectura de
Camps i Batallons de Treballadors,
les seves Subinspeccions Regionals,
els hospitals militars de presoners de
guerra de Zumaia (Guipúscoa) i Pamplona/Irunya i l’anomenat en aquell
moment “dipòsit de concentració
de Madrid” (l’anomenat “Miguel de
Unamuno”).
Com ja avançàvem, dins de l’estructura organitzativa del sistema
concentracionari, en referir-nos a
Madrid, cal dedicar unes línies al
Camp de Concentració “Miguel de
Unamuno”. Establert a l’edifici de
l’actual CEIP Miguel de Unamuno, a
la cruïlla entre els carrers Alicante i
(recentment) Juana Doña, en el districte d’Arganzuela, el que aleshores
ja era centre escolar fou, d’ençà de
1940, un dipòsit de presoners utilitzat per la 1a i la 3a Regió Militar,
i el 1942 va passar a ser-ho també
per a la 2a, així com per a les de
Marroc i Canàries. En diferents moments, apareix referenciat tant
com camp de concentració de presoners de guerra com de dipòsit de
presoners de guerra.10 El “Miguel de
Unamuno” fou un camp utilitzat per
internar els soldats depurats per les
Caixes de Reclutes i crear amb ells
els Batallons Disciplinaris de Soldats
Treballadors. En aquest camp es van
centralitzar les revisions mèdiques
dels presoners treballadors, i també
totes les matèries referides al seu
vestidor. La segona meitat de 1942
també es feia servir com a dipòsit

jul-39

ago-39

set-39

oct-39

nov-39

des-39

gen-40

Total
Altes
Ausents (al passar revista)

Foto de Miguel Moreno Martet. Antic camp de concentració “Miguel de Unamuno”,
actualment CEIP del mateix nom.

10 En la documentació de la ICCP/JCCBD apareix amb denominacions diferents al
llarg del seu període d’activitat: Camp de Concentració de Presoners de Madrid,
Grup Escolar «Miguel de Unamuno» // Dipòsit de Presoners / Dipòsit de Concentració “Miguel de Unamuno”.
11 Algunes de les xifres totals d’aquest camp ja havien estat aportades per Mirta
Nuñez dins Nuñez, M. (2012), dins Aróstegui, J. (coord.). Franco: la represión
como sistema. Barcelona: Flor del Viento, p. 288.
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LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A MADRID
ELS PRIMERS ANYS DE LA DICTADURA
Luis Pérez Lara

President de l’Associació d’ex-presos
i represaliats Polítics antifranquistes d’Espanya

A

graeixo la invitació per parlar
de la repressió dels insurrectes
a Madrid, després de la seva victòria, però alhora em preocupa saber
si seré capaç de fer comprendre
tanta crueltat i tant d’horror, quan
ja han passat més de vuitanta anys,
sobretot tenint en compte que en
quaranta-tres anys de democràcia la
veritat sobre aquest importantíssim
període de la recent història d’Espanya, amb prou feines ha arribat a les
generacions posteriors a la victòria
dels rebels. Més aviat és el contrari.
El relat que fins ara ha predominat
ha estat el dels vencedors, el dels
insurrectes. Potser amb aportacions
com les que fa aquesta publicació
cada any, es pugui anar construint
aquest relat necessari, imprescindible per conèixer la veritat
La repressió va començar, des de
l’inici del cop, a cada territori on posaven els peus els exèrcits de Franco. Madrid va resistir fins al final.
Però quan hi van entrar, la crueltat
dels franquistes va ser esgarrifosa.
El Madrid republicà, la Institució
Lliure d’Ensenyança, El Libre Pensa-
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dor, tots els avenços socials, polítics
i culturals, en resum, aquest admirable assaig de democràcia progressista, avançada de la II República, la
van fer saltar pels aires. Madrid es
va convertir, en un tres i no res, en
una immensa presó. La por es va ensenyorir dels seus carrers i les seves
cases. Cap republicà no estava lliure
de ser detingut, empresonat, torturat o afusellat.
Els partits polítics, els sindicats,
les associacions... totes les entitats
democràtiques van ser prohibides.
Es van trepitjar els Drets Humans.
No em resisteixo a explicar algunes
vivències personals i familiars que
marcarien tota la meva vida, per
si poden ajudar a entendre millor
el que va suposar la cruel repressió
dels vencedors. Jo tenia tres anys
quan va acabar la guerra. Els havia
viscut en territori republicà, en un
poblet de la província de Madrid,
amb els meus avis materns, ja que
els meus pares s’havien allistat, tots
dos, per defensar la República quan
jo tenia tres mesos. Durant aquest
període jo era el fill d’uns valents

que se n’havien anat a lluitar per tal
que jo tingués un futur millor; així
era com m’animaven els familiars
més propers.
A partir de l’entrada a Madrid dels
exèrcits franquistes, vaig passar a
ser, per als addictes al nou règim, el
fill d’uns rojos, traïdors a la pàtria.
Els insults al carrer, les agressions i
la discriminació a l’escola més tard,
van fer que la meva infantesa no fos
gens fàcil. Immediatament em van
batejar a la força i vaig haver d’assumir la religió catòlica sota l’amenaça de represàlies per als meus
avis i els meus oncles.
El meu pare, que havia estat Comissari del Cinquè Regiment, va ser
detingut, salvatgement torturat i
condemnat a mort. Afortunadament
va poder fugir de la presó d’Alcalá
de Henares amb altres tres companys i després de passar un any a
Madrid incorporat a la lluita va ser
descobert per la “político-social” i
va haver de sortir d’Espanya; va passar trenta-dos anys a l’exili francès
i va perdre el contacte amb mi, que
no va poder restablir fins al cap de

molts anys. La meva mare va morir en condicions lamentables, tot
fugint de la político-social i el seu
germà, el meu oncle Pedro (sergent
de l’exèrcit republicà) va morir a
la batalla de l’Ebre i és enterrat a
Cuelgamuros.
Jo vaig tenir la primera experiència política als catorze anys, en un
poble de la província de Toledo, on
vaig començar a treballar. Algunes
persones que havien conegut el meu
pare es van posar en contacte amb
mi i em van parlar de la cèl·lula del
partit comunista del poble. No vaig
trigar gaire a començar la meva militància política amb ells, durant els
quatre anys que vaig estar en aquell
poble. Més tard vaig ingressar oficialment al PCE a França, on vaig anar
a conèixer el meu pare. Tres anys i
mig més tard vaig tornar a Madrid a
incorporar-me a la lluita clandestina
contra el règim franquista. Era l’any
1963, i havien assassinat Julián Grimau.
L’any 1967 em van detenir i, després de passar per les tortures de la
Político-Social, em van condemnar
a tretze anys i un dia de presó major. Vaig passar per les presons de
Carabanchel, Sòria, Segòvia i Jaén.
El règim havia decidit no enviar més
presos polítics a Burgos, atès el pes
polític que tenia aquesta presó a
nivell nacional i internacional. Avui
encara continua essent un delinqüent als ulls de la policia, ja que les
condemnes imposades per la dictadura encara no han estat declarades
il·legals.
Desenes de milers de madrilenys
van tenir la mateixa sort que jo. En
general va començar l’atroç venjança i el calculat pla d’extermini contra els rojos, els republicans, inclosos els infants. Una onada de detencions polítiques, judicis, execucions
i empresonaments arrasava Madrid.
El propòsit de Franco era sembrar el
terror. L’estat de guerra continuaria fins l’any 1948. La primavera de
1939 una esgarrifança recorria per
l’espina dorsal dels madrilenys
El Comandant del Primer Cos de
l’Exèrcit i primer Governador Militar,
Espinosa de los Monteros, imposava

Pati de la presó de dones de Girona, als anys cinquanta. Arxiu personal de Mari Carmen Cuesta.

l’estat de guerra i hi va haver nombroses execucions extrajudicials,
arran de la posada en marxa de la
maquinària judicial del nou règim.
La primera execució a les parets del
cementiri de l’Este va tenir lloc el
16 d’abril de 1939; el 4 de juny, 4
execucions; el 14 de juny, 82; el 24
de juny, 102. El 31 de juliol van ser
duts al paredó 35 republicans. Els
afusellaments i les “sacas” van estar
a l’ordre del dia: consells de guerra
sumaríssims, la majoria dels quals
acabaven en la pena capital
La matinada del 5 d’agost de 1939
cinquanta-sis persones van ser afusellades a la paret del Cementiri de
l’est de Madrid. Entre elles hi havia
“Les Tretze Roses”. Totes residien a
Madrid. La majoria no arribava als
trenta-un anys. Ja a la capella, Julia Conesa va escriure la seva última
carta a la seva mare.
“Madre, hermanos, con todo el
cariño y entusiasmo os pido que no
me lloréis nadie. Salgo sin llorar.
Cuidar a mi madre. Me matan inocente, pero muero como debe morir una inocente. Madre, madrecita
me voy a reunir con mi hermana y
papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós madre querida. Adiós
para siempre. Tu hija que ya no te
podrá besar ni abrazar. Besos para
todos, que ni tú ni mis compañeros
lloréis. Que mi nombre no se borre
en la historia”
(“Mare, germans, amb tot l’afec-

te i entusiasme us demano que
no em ploreu ningú. Surto sense
plorar. Tingueu cura de ma mare.
Em maten innocent, però moro
com ha de morir una innocent.
Mare, marona, vaig a reunir-me
amb la meva germana i el pare a
l’altre món, però tingues present
que moro per ser persona honesta. Adéu mare estimada. Adéu per
sempre. La teva filla que ja no et
podrà besar ni abraçar. Petons per
a tots, que ni tu ni els meus companys ploreu. Que el meu nom no
s’esborri en la història”)
En els primers anys quaranta, van
continuar els afusellaments al cementiri de l’Este. A les parets, hi van
ser executats més de 2.000 republicans, als quals cal afegir els qui van
ser executats a la presó mitjançant
garrot o en altres municipis de Madrid, com ara Colmenar Viejo. Les
dones afusellades en aquest període
van ser 88.
La cruesa i la crueltat del règim no
tenien límits. L’amuntegament a les
presons de Madrid era angoixant, i
a això calia afegir-hi les tortures, el
maltractament i la fam. Centenars
de republicans i republicanes van
morir a les presons de Madrid.
A Porlier: C/ Conde de Peñalver, 49
A Torrijos: C/ Conde de Peñalver, 53
A Claudio Coello: C/ Claudio Coello,
112
A Santa Engracia: C/ Santa Engracia,142
A Yeserías: C/ Batalla de Belchite i
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Presó de Carabanchel

Juan de Vera
A Santa Rita: C/ Eugenia de Montijo,
58
A Ventas: C/ Marqués de Mondejar,
16 i 18
A la Direcció General de Seguretat,
Puerta del Sol
A Carabanchel: Av. de los Poblados
s/n
I dotze més …
En cap d’elles no hi ha una placa
que indiqui que allà hi va haver una
presó franquista.
Entre els republicans i republicanes que van patir presó distingim dos grups principals: primer,
els condemnats a mort. La majoria
d’ells van ser afusellats l’any 39 i
posteriors. I el segon, els condemnats a llargues penes de privació de
llibertat. A aquest grup cal afegir-hi,
a banda dels qui van ser reclosos a
les presons, tots aquelles que, sense haver estat sotmesos a procés,
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van patir detenció en centres governatius, camps de concentració,
batallons de treball i altres de semblants, el nombre dels quals va ser
molt superior al dels condemnats a
presó
L’any 1940, alhora, el Ministeri de
Governació va publicar un decret
sobre els orfes de guerra (feia referència als fills dels republicans assassinats), segons el qual “només persones irreprotxables des del punt de
vista religiós, ètic i nacional” podien
obtenir la tutela d’aquests infants.
Tots ells eren, també, víctimes del
franquisme. Fou aquí on va començar la llarga i criminal història dels
infants robats, les pràctiques de la
qual han durat fins avui dia, sense
que, de moment, hi hagi hagut una
solució satisfactòria per als milers
de casos que hi va haver a Madrid.
Les purgues sobre els funcionaris
va ser una de les primeres decisions

dels insurrectes a Madrid, especialment a l’Ensenyament. El principal objectiu de Franco era eliminar
totes les idees i llibertats progressistes; acabar amb la il·lusió dels i
de les mestres de la República de
modernitzar l’Ensenyament, de posar-lo a l’altura de l’ensenyament
europeu. Es va desmuntar el Museu
Pedagògic, la Residència d’Estudiants, la Institució Lliure d’Ensenyament de Giner de los Ríos. (un ambiciós i nou projecte de reforma de
l’Educació). La repressió contra els i
les mestres de la II República va atènyer una crueltat sense límits.
Avui gaudim d’una democràcia,
però la recuperació de la Memòria
Històrica continua essent un capítol pendent que exigeix de totes
les nostres energies per tal que es
faci realitat, més d’hora que tard.
No hem de desaprofitar les oportunitats que ara tenim, perquè després
de vuitanta anys el franquisme truca
novament a la porta. A Madrid ja el
tenim a dins. La millor manera de
fer-hi front és reivindicant els valors
de la II República. Treballar sense
defallir per tal de configurar una
correlació de forces que ens permeti, al més aviat possible, proclamar
la III República.
Les meves fonts per escriure
aquest article han estat els arxius
de l’Associació d’Ex-presos i Represaliats Polítics Antifranquistes i
les vivències personals i familiars.

MALES BÈSTIES A L’ÀNIMA. LA TRANSFORMACIÓ DE
L’ENSENYAMENT EN UN BARRI DEL MADRID DERROTAT
María García Alonso

Professora titular del Departament
d’Antropologia Social i Cultural de la UNED

E

l matí del 13 d’abril de 1933 al
president de la República se li
amuntegava la feina en aquell segon
aniversari de la seva proclamació.
L’acompanyava una llarga comitiva amb quatre ministres, diversos directors generals i secretaris,
militars, diputats i autoritats que
incloïen el president de les Corts i
l’alcalde de Madrid. Una multitud de
personalitats es movia difícilment
pels carrers de la ciutat amb l’objectiu de donar compliment als únics
actes previstos en el seu programa
d’activitats per a aquell dia: la inauguració de la nova Escola Normal de
Mestres, del renovat Museu Pedagògic i de set grups escolars. La comitiva es va anar desplaçant diversos
quilòmetres i col·lapsant el ja incipient caos del trànsit madrileny per
tal de donar compliment a la tasca:
de la Castellana als carrers Marqués
de Zafra i Juan Martín el Empecinado, la carrera de San Isidro, el passeig de los Olivos, els carrers Cea
Bermúdez i José Abascal, per acabar
a Francos Rodríguez, última fita de
la ruta, on s’aixecava, esplèndida
la joia dels edificis: el Grup Escolar
Francisco Giner, amb la seva piscina
i el seu passeig d’arbres, curosament
disposat.

Allà hi havia preparat el faristol
per als discursos on van prendre la
paraula l’inspector de primer ensenyament, Eladio García; l’alcalde,
Pedro Rico; el Ministre d’Instrucció
Pública, Fernando de los Ríos; la directora del centre, María Sánchez
Arbós i, per últim, Niceto Alcalá Zamora, mentre que els que en serien
estudiants el curs següent aplaudien
com a bojos davant d’aquell espectacle, mai no vist, una parafernàlia
digna d’un palau en el col·legi públic
d’una barriada de Madrid. L’acte va
acabar amb les paraules del president, recordant l’educador que donava nom al grup escolar:
“Hi ha una figura elemental i essencial geomètrica que s’anomena
triangle. I jo voldria, en tres trets,
rememorar la figura d’aquell mestre. El somriure, la intel·ligència i el
sentiment lluitant equilibrats, quin
dels tres més fort. Gran vèrtex que
defineix una personalitat. Que el
conserveu vosaltres, infants i Deu us
doni sempre mestres que conservin
aquesta immensa lliçó: saber somriure, saber pensar i saber estimar.”1
1

Després el seguici presidencial va
desaparèixer en direcció a Cuatro
Caminos i va deixar la novíssima escola llesta per començar l’àrdua tasca per a la qual estava dissenyada:
iniciar la coeducació en un món en
què els destins d’homes i dones estaven prèviament fixats.
També era complicat per a María
Sánchez, una dona notable, número u de la seva promoció, fer valer
la seva autoritat enfront de la dels
altres professors homes que no estaven acostumats a ser coordinats per
una directora que tenia unes idees
noves i pressa per dur-les a la pràctica immediatament, entre elles una
educació igualitària, difícil sobretot
per a unes nenes que havien de preparar-se amb rapidesa per al servei
domèstic a casa seva o en la d’altres
senyores de la capital. Com va escriure en un text, reflexionant sobre
la seva activitat al capdavant de la
Institució:
“La coeducació, que jo havia mantingut d’ençà que es va obrir el
Grup, confesso que no em va donar
excel·lents resultats. Vaig haver de

“Inauguración de grupos escolares, Museo Pedagógico y Escuela Normal”, ABC,
15 d’abril de 1933, p. 23
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posar les classes grans en mans de
mestres més enèrgics que les mestres amb les quals jo comptava, i
les nenes trobaven a faltar les tasques pròpies de la dona, perquè és
el cas en aquest Grup que de les
370 nenes que avui hi ha matriculades, ni una sola estudia ni pretén estudiar cap carrera. En sortir
de l’escola es quedaran treballant
a casa seva o aniran a servir o a
cosir, i no hi ha més remei que preparar-les una mica per a la vida i
suplir l’escola la qual cosa els ho
hauria de donar la mare i avui no li
ho podem exigir.”2
L’evidència era que el mes de setembre de 1933 l’escola tenia 348
nenes i 300 nens, majoritàriament
(90 %) fills i filles d’obrers eventuals
en uns temps convulsos amb nombroses vagues. 107 famílies tenien més
de sis fills i, d’elles, molt poques
gaudien d’un sou fix. En els cursos
següents s’arribaria gairebé als mil
estudiants Aquestes nenes de barri,
ho volguessin o no els mestres, la
directora i fins i tot el mateix president de la República, necessitaven
alguna cosa més que un canvi educatiu per a emancipar-se. Tanmateix,
si més no en aquesta escola, es començarien a posar els fonaments per
a garantir la seva assistència a classe
mitjançant pactes amb les famílies.
“Entre les nenes vam arribar a fer
una mena de contracte amb algunes mares, les quals, a causa de la
seva difícil situació en tenir tres o
quatre fills menors de cinc anys i
veure’s obligada, la mare, a sortir
a treballar, li permetíem enviar la
nena que havia de fer de mare a
hora extraordinària per a l’escola,
o també venir a les nou en punt i
permetre‘n la sortida a les onze,
amb la qual cosa posàvem remei
a la trista situació de la família i
aconseguíem alhora que, com a
mínim, durant unes hores la nena
no faltés a l’escola.”3
Mentre, els i les alumnes jugaven i
aprenien junts literatura i art, i sobretot una nova manera de relacionar-se entre si i amb el mon, igualitària i laica, tot intentant despertar
la consciència ciutadana dels qui es-
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Nenes en el Col·legi Andrés Manjón, de Madrid. Anys quaranta. Arxiu de la UNED.

taven cridats a ser els adults responsables del demà.
“Els temes morals no cal cercar-los
a l’Escola. Són tants els motius diaris que es presenten! Aquesta tarda hem tingut ocasió de defensar
una gitaneta insultada per altres
nenes, La lliçó ha estat general:
per a tots els nens, per a protecció
dels més menyspreats i sols.”4
L’esforç, no cal dir-ho, valia la
pena. Però un altre món molt diferent treia el cap a l’horitzó de les seves vides. El 7 de novembre de 1936
el grup escolar, que es trobava en el
front de guerra, va ser bombardejat.
No hi hagué morts, però es va haver
de tancar pel perill que suposava
continuar-hi les classes. L’edifici va
anar enrunant-se de mica en mica,
ocupat pels diversos regiments que
havien arribat per lluitar en la defensa de la capital. Els estudiants
que hi continuaren escolaritzats van
ser traslladats a un local més petit
al barri de Chamberí que també resultaria destruït. Molts d’aquests estudiants serien evacuats i marxarien
amb les expedicions d’infants refugiats a València. Quan van poder tor2
3
5
6

nar-hi, Madrid ja era una altra.
Escoles, mestres i alumnes van
començar aleshores la seva lenta
transformació. El 22 d’abril de 1939
el BOE anunciava el canvi de nom
del grup escolar Francisco Giner
que passaria a dir-se Andrés Manjón i es convertiria en una Escola de
l’Ave María, ja que s’havia convertit
en un dels símbols “que per la seva
significació, condicions i metodologia més ha influït en la descristianització de la nostra infància madrilenya”5. Un any més tard se’n va
iniciar la reconstrucció dintre de les
obres de regeneració dels suburbis
urbans. Això va incloure la segregació de l’espai físic en dos universos:
el dels nens i el de les nenes, que
havien d’entrar per portes diferents
i que, en pertànyer a dues categories socials excloents, havien de tenir
distinta formació i fins i tot dos directors diferents de tots dos sexes.6
María Sánchez Arbós va ser detinguda el mes de setembre de 1939
i acusada de ser comunista, anarquista, de la FETE, d’haver confraternitzat amb els rojos i de ser “totalment irreligiosa fins a vantar-se

María Sánchez Arbós, “El Grupo Escolar Francisco Giner”, p. 54.
María Sánchez Arbós, “El Grupo Escolar Francisco Giner”, p. 614
21 de
novembre de 1934. María Sánchez Arbós, “Fragmentos de un diario 1933-1936”,
p. 86.
Ordre del 20 d’abril de 1939 disposant que el Grup Escolar Giner de los Ríos de
Madrid, s’anomeni Andrés Manjón, centre en el qual es donaran els ensenyaments de les Escoles de l’Ave Maria. BOE, 22 de abril de 1939, p. 2214.
BOE, 29 de juny de 1946, p. 5221.

de tenir tots els seus fills sense batejar”.7 Va ser condemnada a dotze
anys de presó i tancada a la presó de
Ventas. La pena seria posteriorment
rebaixada a sis anys, però continuaria amb la inhabilitació absoluta
per a l’exercici de la seva professió.
Quan ja era a la presó, va col·laborar en la naixent organització de
les preses polítiques amb vistes a
humanitzar tant com fos possible la
desesperada situació de les engarjolades. Va aconseguir que es creés
una sala d’infants i embarassades,
i una altra especial per a menors.
“A una roja lliuro els fills de les roges”, va dir la directora de la presó,
Carmen Castro, antiga coneguda de
Sánchez, quan li va encarregar la
tasca.8 A la sala de menors va organitzar classes d’alfabetització, art,
cultura general i literatura. Gràcies
a ella es va començar a organitzar
una petita biblioteca amb donacions de familiars, impensable en cap
altre centre penitenciari.
Alguns estudiants no van tornar
a les aules del nou col·legi Andrés
Manjón i els qui ho van fer no van
trobar el que hi havien deixat. El
canvi fou especialment dramàtic
per a les nenes, encara més empobrides i vulnerables a causa de
la repressió contra els seus pares.
El seu triangle educatiu va tornar a
ser aquell que les destinava a la llar,
el matrimoni i la maternitat ja que
“l’objectiu de l’educació consistia a
«fer la dona molt dona, per tal que
sigui el suport de l’home, ànima de
la família, pilar bàsic de la societat».”9
Però l’escenari de la derrota incloïa a més una nova geometria moral, una línia recta que unia el cel
amb l’infern, molt present en les
constants oracions de les petites,
tal com es mostra en aquest diari
escolar del col·legi Andrés Manjón,
escrit el 1943.
“Ens va cridar D. Nicolás per explicar-nos els exercicis i va dir:
que a l’ànima quan hi ha pecats
mortals hi ha molt Males Bèsties
i que és el pecat el que fa morir
tothom i que quan caiem a l’infern ens quedem així per sempre

Infants en el Col·legi Andrés Manjón de Madrid. Anys quaranta. Arxiu de la UNED.

i que és en el zentre [sic] de la
terra, molt avall. A la tarda vam
entrar i la Senyoreta ens va estar
repassant el que D. Nicolás ens
havia dit, i vam fer un examen de
consciència per a la nostra confessió d’exercicis. Després una nena
ens va estar explicant la pel·lícula
de D. Andrés Manjón i vam anarnos-en a confessar per combregar
demà i complir amb la Pasqua i fer
una bona confessió i comunió.”10
La recerca d’aquests pecats es va
convertir en el motor fonamental
de l’educació femenina. Espanya,
i sobretot la seva capital, era considerada de nou terra de missió i
es van fer servir tots els mitjans a
l’abast del règim per aconseguir-ne
l’evangelització. Era bàsic modelar
l’ànima de les nenes, les mares de
la generació següent, que havien
estat emmetzinades amb idees que
ara estaven proscrites. Com deia el
Butlletí d’Educació de Burgos, publicat molt poc temps després de

l’alçament a la ciutat que servia de
quarter general als comandaments
rebels, calia construir uns renovats
valors patris ja que:
“Amb el pretext d’una falsa solidaritat humana es va voler esborrar la fraternitat humana, virtut
cristiana i espanyola; es va substituir la caritat amb l’assistència
social, la Religió amb el socialisme, els nostres himnes nacionals
amb “La Internacional”.”11
En molt pocs anys, aquestes nenes
madrilenyes van abandonar somnis i
literatures; van deixar de pensar-se
com a iguals a uns nois dels qual estaven separades per molt més que
unes parets. Els programes escolars reproduïen aquesta divisió amb
un currículum segregat, que es va
mantenir fins al 1970. L’abnegació,
la submissió i el sotmetiment es van
conrear amb cura des d’unes aules
on un dia, ja molt llunyà, s’havia
assajat una altra manera d’entendre l’educació.

7
8

Judici Sumaríssim a María Sánchez Arbós. Arxiu Històric i General de Defensa.
Ricard Vinyes (2002), Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles
franquistas, Madrid: Temas de Hoy, p. 73
9 Reina, O. (1939). Experiencias de educación cit. dins González Pérez, Teresa
(2009), “Los programas escolares y la transmisión de roles en el franquismo: la
educación para la maternidad” Bordón 61 (3), pp. 93-105,
10 Rosario Rodríguez. Diario de clase del Colegio Andrés Manjón, 14 d’abril de
1943. Arxiu de la UNED.
11 Boletín de Educación de Burgos, 2a època, any I, setembre-octubre de 1936,
pàg. 16.
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GEFREMA: UNA ASSOCIACIÓ SINGULAR

José Antonio Zarza López

Soci de Gefrema. Director Revista “Frente de Madrid”.
Coordinador i Organitzador de les jornades anuals de
Gefrema. Director del portal rutes “Madrid en Guerra”.

L

’associació Gefrema (Grupo de
Estudios del Frente de Madrid)
va ser creada a Madrid el mes de
novembre de 2002 per un grup de
persones aficionades a l’estudi de la
història d’Espanya, i especialment
al període que comprèn des de la
proclamació de la Segona República
Espanyola fins a l’acabament de la
Guerra Civil, tot això circumscrit,
tant com sigui possible, a l’àmbit
de la Comunitat de Madrid.
En el grup fundador de l’associació, hi podem trobar una destacada
presència de persones relacionades
amb la docència, en especial de
professionals que desenvolupaven
la seva tasca en el col·legi Nuestra
Señora de Lourdes, de la Fundació Hogar del Empleado (FUHEM).
D’aleshores ençà el col·legi Lourdes
ha estat molt lligat a l’associació,
i aquest centre escolar es convertiria des d’aquell moment fins ara en
l’indret habitual de reunió, així com
en l’escenari de nombroses activitats: conferències, presentacions
de llibres, projeccions, assemblees,
etc.
Un dels distintius d’identitat de
l’associació, i el qual ens esmercem
a mantenir, és la manca d’una orientació política o ideològica de l’associació en conjunt, la qual cosa no
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s’ha de confondre amb neutralitat
o equidistància. Gefrema no és una
associació de Memòria Històrica,
tot i que respectem i seguim amb
interès les activitats i iniciatives de
moltes d’aquestes associacions, i en
nombroses ocasions hem col·laborat
amb algunes d’elles. A Grafema, hi
tenen cabuda totes les orientacions
polítiques i sensibilitats, sempre
des del respecte mutu, la convivència i l’educació. Encara que pugui
arribar a sorprendre, i més tractant-se d’un tema que aixeca tantes
passions com la Guerra d’Espanya,
podem afirmar que aquesta filosofia
ha estat un èxit i la convivència dins
de l’associació és excel·lent, malgrat la pluralitat dels seus socis.
Entre els objectius fundacionals
de Gefrema, n’hi ha alguns que podem afirmar que destaquen de la
resta. Per una banda hi hauria la divulgació, és a dir donar a conèixer
al més gran nombre possible de persones aquest període tan important
i interessant de la nostra Història,
sens dubte la condició de docents
de molts dels fundadors va tenir
gran importància en aquest punt.
Un altre dels objectius al qual l’associació ha donat més importància
ha estat el de la investigació, habitualment la historiografia de la

guerra Civil a Madrid s’ha centrat en
els aspectes més generalistes, i, en
moltes ocasions, des de punts molt
influïts per la subjectivitat dels autors d’aquests treballs. Els estudis i
investigacions que es duen a terme
a Gefrema intentem que es facin
des del màxim rigor històric i amb
la més gran objectivitat possible,
i gairebé sempre estan orientats a
temes que, atesa la seva especificitat i singularitat, han estat omesos
en els grans manuals i tractats de la
Història d’aquest període
Per altra banda Gefrema, des del
seu origen, s’ha marcat com una de
les seves principals característiques
la de conservar, donar a conèixer i
posar en valor l’importantíssim patrimoni arqueològic relacionat amb
la Guerra Civil que es conserva a la
nostra província. El desenvolupament de la Guerra Civil a la regió,
on tindrien lloc algunes de les batalles més importants de tota la contesa bèl·lica (Batalla de Madrid, de
la Niebla, Jarama, Operació Garabitas o Brunete, entre d’altres), i el
posterior estancament dels fronts,
convertirien els paisatges madrilenys, inclosos els urbans, en un
extraordinari catàleg d’estructures
militars (fortins, refugis, trinxeres,
polvorins, etc…). Gran part d’aques-

tes restes arqueològiques encara es
conserven, tot i que moltes vegades
passen desapercebudes a l’ull no
acostumat. Segurament Madrid sigui
la província espanyola amb un més
gran nombre de vestigis arqueològics relacionats amb la GCE, molts
d’ells en el mateix casc urbà i en la
seva immediata perifèria. La fundació de Gefrema va coincidir amb el
que s’ha conegut com “boom immobiliari”, un període en el qual molts
d’aquests vestigis arqueològics eren
destruïts per l’imparable creixement dels municipis i de les infraestructures que donaven cobertura a
aquests desenvolupaments.
D’ençà de la seva fundació Gefrema ha posat un èmfasi especial
en aquest aspecte, tot alertant i
denunciant en tot moment la destrucció d’aquests vestigis arqueològics davant les diverses administracions, tant a nivell municipal com
autonòmic, així com fent públiques
aquestes actuacions en mitjans de
comunicació i en les xarxes socials, alhora que intentava crear una
consciència ciutadana mitjançant la
divulgació de la importància patrimonial i històrica d’aquestes restes
i la necessitat de llur conservació.
Bé és veritat que en els primers
anys els resultats no van ser satisfactoris, fins i tot més d’una vegada
vam rebre amenaces de denúncies
per part de propietaris i promotors, o intimidacions d’una altra
mena. Però finalment l’esforç ha
donat els seus fruits i avui dia són
molts els madrilenys que coneixen
l’existència i importància d’aquest
important patrimoni, i la necessitat de conservar-lo per a les futures
generacions. I no només això, a la
nova llei de Patrimoni de la Comunitat de Madrid, aprovada l’any 2013,
els vestigis arqueològics relacionats
amb la Guerra Civil a Madrid estan
subjectes al règim de protecció previst per als Béns d’Interès Patrimonial, la qual cosa n’assegura la conservació immediata.
Seguint en aquesta línia, la Direcció de Patrimoni de la Comunitat
de Madrid va començar l’elaboració
d’un detallat cens d’aquests vesti-

Ruta del 70 aniversari de la Batalla de Guadalajara, feta el mes de març de 2007. Els assistents es fan
la fotografia amb Brihuega al fons.

gis a tota la província en col·laboració amb ajuntaments, associacions
i particulars. Des de 2019 Gefrema s’encarrega de la catalogació
d’aquestes restes en el municipi de
Madrid, possiblement el que conserva un nombre més gran d’aquestes
estructures, dins d’aquest ambiciós
pla. Una catalogació que acabarà al
llarg d’aquest any 2020. Igualment,
gràcies a aquest projecte s’han creat diversos recorreguts senyalitzats
al llarg de la geografia madrilenya,
per tal que les persones que hi estiguin interessades puguin conèixer
aquest patrimoni. També està previst obrir uns quants centres d’interpretació en diversos municipis
madrilenys que van tenir un especial protagonisme durant la contesa
bèl·lica.
Entre les activitats que regularment fa l’associació, destaquen les
rutes guiades exclusives per a socis
que es duen a terme mensualment
per diversos llocs de la geografia
madrilenya, que gairebé sempre estan guiades per algun soci o grup de
socis, que són els qui en dissenyen
el recorregut i el documenten. La
llista de rutes fetes en tots aquests
anys seria interminable, tant en recorreguts urbans com per l’exterior
de la ciutat, incloent-hi rutes per
províncies limítrofs; totes les rutes
són originals i úniques i no es repe-

teixen, tot i que passin pels mateixos indrets. Entre alguns d’aquests
escenaris podem trobar la Casa de
Campo, la Ciudad Universitaria,
Brunete, Jarama, Guadalajara, Sigüenza, Toledo, Majadahonda, Las
Rozas, nombrosos recorreguts per
la serra de Madrid, etc. i, per descomptat, un bon nombre de rutes
urbanes que discorren per la ciutat
de Madrid.
Igualment, i amb una freqüència
que intentem que sigui també mensual, Gefrema organitza conferències, presentacions de llibres o cinefòrums, sempre relacionats amb
les temàtiques en què treballa l’Associació; aquestes conferències són
d’assistència lliure i gratuïta adreçades a totes les persones que hi
estan interessades. Com passa amb
les rutes, resulta pràcticament impossible enumerar totes les conferències organitzades per Gefrema,
així com elaborar una llista de tots
els ponents que hi han participat.
Un altre dels elements bàsics de
l’associació són les seves publicacions, entre les quals destaca la revista Frente de Madrid, d’aparició
semestral. Una revista que amb el
temps s’ha convertit en un referent
imprescindible en la historiografia
de la Guerra Civil, especialment en
tot el que té relació amb Madrid.
Fins ara se n’han publicat 36 núme-
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ros, amb un bon nombre d’articles,
tant d’investigació com divulgatius,
molts dels quals han servit de base
per a estudis i desenvolupaments
més extensos. Per les seves pàgines
han passat molts dels més destacats
historiadors i investigadors, tant nacionals com internacionals. Podríem
destacar el número monogràfic especial dedicat al final de la guerra,
en el seu vuitantè aniversari, publicat l’any 2019, i en el qual van
participar historiadors de la talla
de Paul Preston, Mirta Núñez, Ángel
Viñas, Ángel Bahamonde o Fernando Herández Sánchez, entre molts
d’altres.
El mes de novembre de 2012,
coincidint amb el desè aniversari de
la creació de l’associació, Gefrema
va organitzar un cicle d’activitats
concentrades en quatre dies, que
incloïa diverses conferències així
com dues rutes guiades. L’èxit d’assistència i l’interès que va despertar aquella iniciativa, va animar a
repetir l’experiència en anys posteriors; va ser d’aquesta manera que
van néixer les Jornades de Gefrema,
que l’any 2019 assolirien la seva vuitena edició. Any rere any l’interès

que desperten aquestes jornades va
en augment, i s’han convertit en un
referent anual per a tots els aficionats a l’estudi de la Història. Durant tots aquests anys per aquestes
Jornades han passat molts dels més
destacats historiadors del panorama
actual, que han centrat els seus treballs en aquest període de la nostra
història. La Llista seria, novament,
interminable.
Atesa la insistència de moltes persones que sense ser socis de Gefrema estaven interessades a fer els
recorreguts guiats que organitzava
l’associació, l’any 2016 es va crear
el portal “Madrid en Guerra” (www.
madridenguerra.es), en el qual es
poden trobar un bon nombre de rutes guiades per Madrid que es fan
periòdicament. Fins ara totes les
rutes que es fan són pel municipi de
Madrid, però està previst d’ampliar
l’oferta a recorreguts per diversos
indrets de la geografia madrilenya.
Aquesta iniciativa ha tingut una
acollida extraordinària, i és habitual que es completin les places disponibles a les poques hores d’anunciar-se les rutes, les quals també
s’han fet en col·laboració amb diferents institucions com
ara algunes universitats i
centres educatius, la Setmana de l’Arquitectura o
l’ajuntament de Madrid,
concretament amb la
Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, amb qui en
els dos últims anys hem
fet un extens programa
de rutes i conferències
centrades en la història
d’aquest districte madrileny, on la Guerra Civil va
tenir una especial rellevància.
I no voldria acabar
aquesta relació sense esmentar una de les últimes
iniciatives de l’associació

Un muntatge fotogràfic amb els assistents a la ruta “Madrid
bajo las Bombas” al carrer Toledo, sota una de les pancartes
mítiques de l’assetjament a Madrid.
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com són les Jornadas de la Mujer en
la Guerra Civil (Jornades de la Dona
en la Guerra Civil), que aquest any
celebraran la seva tercera edició.
L’importantíssim paper de la dona
durant la Guerra Civil ha estat relegat a un pla secundari per la gran
majoria d’autors, i per tractar de
posar-hi remei, tant com sigui possible, a aquest mancament es va
decidir de dedicar un dia a l’any a
les dones que van participar en el
conflicte, bé en els fronts o bé a la
rereguarda. Aquesta Jornada es du
a terme el mes de març, intentant
que sigui al més pròxima possible al
Dia de la Dona Treballadora. Aquest
any s’escaurà la seva tercera edició;
a la primera hi van participar Mirta
Núñez Díaz-Balart i Beatriz de las
Heras, a la segona vam tenir la presència de l’escriptora Elvira Lindo.
En aquests dos anys l’assistència de
públic a aquestes conferències ha
estat massiva i hi ha destacat notablement la participació femenina.
I fins aquí aquesta breu aproximació a la història de Gefrema, una
associació d’alguna manera singular
dins de l’associacionisme relacionat
amb la Guerra Civil, amb una llarga trajectòria i amb prop de 250
socis. Gefrema té una sòlida base
per a continuar amb les seves activitats en els propers anys, i sobretot per continuar desenvolupant les
dues principals finalitats que manté
d’ençà que va ser creada: la divulgació d’aquest episodi de la nostra
història intentant de mantenir la
major objectivitat i rigor possibles,
i la protecció, conservació i posada
en valor de l’extraordinari patrimoni arqueològic que d’aquell període
es conserva a la Comunitat de Madrid. Des d’aquí volem convidar totes les persones interessades en les
activitats de la nostra associació a
visitar la nostra pàgina web www.
gefrema.es.

DEL GUIX AL FUSELL.
REPRESSIÓ DELS MESTRES REPUBLICANS AL NORD DE MADRID
Roberto Fernández Suárez
Doctor en Antropologia Social i Cultural. UNED. Madrid

A

quest article pretén oferir una
clarícia sobre els mestres i les
mestres republicans que van prendre partit activament a favor de la
República en guerra, a partir del cop
militar del 18 de juliol de 1936 en
determinades poblacions al nord de
la capital on eren docents. La zona
geogràfica compresa en aquest estudi se situa al nord de Madrid, a partir
de les localitats properes a Madrid
com ara Fuencarral i San Sebastián
de los Reyes, continuant al nord per
abraçar tota la serra de Guadarrama, des de poblacions com ara Montejo de la Sierra o Buitrago, la vall
del Lozoya fins a l’oest, incloent-hi
pobles com Navacerrada, Los Molinos i més al sud Torrelodones.
Aquest treball se centrarà en determinats mestres, aquells i aquelles
que van tenir un perfil polític particularment actiu durant el període
republicà, i que es va radicalitzar
durant el conflicte armat. La principal font documental que s’ha fet
servir ha estat els consells militars
de guerra que es van fer a partir
d’abril de 1939 contra els esmentats
professionals d’educació primària, i
també s’ha aprofitat la informació
dels expedients de depuració, igualment posats en funcionament a partir de la primavera i l’estiu de 1939
Parlarem aquí de dotze mestres
que van exercir llur professió en es-

coles de pàrvuls i d’infants de les localitats compreses en el perímetre
que s’esmenta més endavant. Docents que, a més, es van comprometre de manera explícita amb la República en guerra, a diferència d’altres
professionals que mantingueren una
conducta prudent, allunyada de clars
compromisos polítics en favor de la
República, i no es van decantar en la

difícil rereguarda republicana de la
província de Madrid. Sense comptar,
per dur a terme aquest estudi, amb
aquells mestres que es van quedar a
la rereguarda madrilenya, però que
van haver de deixar la docència a
causa del fet que les noves autoritats
del Front Popular els van considerar
no prou compromesos amb el nou
context republicà en guerra.

Imatge 1: mapa de la Comunitat de Madrid amb les localitats marcades amb cercels els mestres de
les quals són esmentats en aquest text.

57

Compromís polític i sindical durant
la República
L’adveniment de la República i el
seu immediat desenvolupament van
suposar l’eclosió i visibilitat dels sindicats i partits polítics en una zona
on fins l’any 1931 no hi havia oficialment ni sindicats de classe ni agrupacions polítiques destacades (Fernández Suárez, R et al. 2015). La primavera de 1931, aprofitant la implantació de la República, es va fundar la
FETE, el sindicat d’ensenyament de
la UGT, al qual van estar afiliats tots
els mestres d’aquest estudi. Alguns
fins i tot, com ara Mariano Cuadrado
Fuentes i Rafael Martínez López, en
van ser socis fundadors. Aquest posicionament sindical a favor de FETE/
UGT per part de molts ensenyants
va ser un important factor determinant per als desenvolupaments polítics posteriors així com animador de
grups combatius dins de l’àmbit de
la pedagogia com l’anomenat Maestros Laicos (Mestres Laics) del qual
era soci l’última persona esmentada. Pel que fa al nivell de participació política, la República va ser, igual
que ho va ser la sindical, la base per
al seu desenvolupament. També l’esmentat Rafael Martínez López va ser,
per exemple, el detonant de la defensa dels interessos de classe com
a creador i president de la societat
obrera anomenada La Cordialidad”,
l’any 1931 a Torrelodones, embrió de
la UGT i el PSOE locals.
D’altres mestres van estar implicats en la dinàmica política local a
partir de les eleccions municipals
de 1931. Determinades corporacions
van ser denunciades per les agrupacions republicanes locals a causa
d’irregularitats comeses en el procés electoral del 12 d’abril, com és
el cas de Torrelaguna, en la qual la
denúncia va ser corresposta pel nou
governador de la província amb noves eleccions. Mentre, el municipi
hagué de regir-se amb una comissió
gestora, el primer tinent d’alcalde
de la qual va ser el mestre Severino
Quirós Toledano, com a membre del
partit republicà Radical Socialista i
principal promotor del republicanis-
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me en l’esmentada localitat.
La formació de noves comissions
gestores municipals a partir del triomf del Front Popular el mes de febrer de 1936 a les Corts constituents
va ser un altre moment en el qual
els mestres van tenir protagonisme
polític com a regidors i alcaldes. Van
ser els casos dels mestres Mariano
Cuadrado Fuentes a Torrelaguna i Ricardo Yáñez Tirado a Manzanares el
Real, elegits alcaldes dels seus respectius ajuntaments la primavera de
1936.
Compromisos polítics a partir del
18 de juliol de 1936
Com a conseqüència del cop militar iniciat a l’Àfrica el 17 de juliol,
els extrems condicionants d’una situació de guerra civil van hipotecar
la vida política local. Una de les seves conseqüències fou la creació dels
comitès del Front Popular on hi havia representats tots els organismes
sindicals i polítics que van defensar
la República, contraposant-se, en
molts casos, als ajuntaments. Aquesta dualitat de nous i petits poders
locals va ser un dels aspectes més
importants del control local a la rereguarda republicana i en aquesta
dinàmica hi foren presents els mestres ja que també van ser triats per
a ocupar càrrecs en aquests comitès.
Aquest fou el cas de Torrelodones,
on dos mestres van dominar els dos
centres de poder amb relacions conflictives, Rafael Martínez López com
a president del Comitè del Front Popular i Mariano Cuadrado Fuentes
com a alcalde. També hi va participar el mestre Manuel Carmona Campos, com a secretari del ràdio del PC
de Cercedilla en el consel municipal
i com a UGT en el comitè del Front
Popular de la localitat esmentada.
Quan es van crear els consells municipals d’educació sota el control
del comitè del Front Popular, d’altres mestres van ocupar un càrrec
en els consells. El mestre Tiburcio
Cabello Martín va ser escollit membre d’aquest consell a Fuencarral i
una de les seves tasques fou organitzar la tornada a les escoles el mes

Imatge 2: Mariano Cuadrado Fuentes, mestre de
Torrelodones. Va ser un dels fundadors de la FETE-UGT. Alcalde republicà de la mateixa localitat
a partir de la Comissió Gestora del Front Popular,
de març de 1936 fins a 1937. Va ser afusellat a
Madrid, al cementiri de l’Est el mes de setembre
de 1937.

de setembre de 1936. En aquesta
direcció hi va haver un altre mestre
de Colmenar Viejo, Melecio Villalba
Pérez, que va ser nomenat responsable del consell municipal d’educació
d’aquella població i també responsable de la zona nord de Madrid per
a la Direcció General d’Educació. A
les seves mans va tenir la responsabilitat d’iniciar el curs escolar a les
localitats del nord d’aquesta província, comptar amb els mestres afins a
la causa republicana i apartar de la
docència la resta de mestres considerats contraris a la República.
Altres mestres, durant aquest període, van ocupar càrrecs rellevants a
l’administració i en estaments republicans locals; aquest és el cas de Tiburcio Cabello Martín a Fuencarral,
escollit jutge municipal. Així com el
mestre de El Vellón, Cirilo Muñoz Sobrino, considerat per les futures autoritats franquistes com la persona
més influent en el comitè del Front
Popular de l’esmentada localitat.
Mentre que el mestre de Torrelaguna, Severino Quirós Toledano, va ser
nomenat responsable de les guarderies infantils de la localitat pel comitè del Front Popular local.
Mestres en el front de guerra
Les milícies del bàndol republicà
van ser la resposta militar immediata al cop del 18 de juliol de 1936.
En la seva organització també hi
van estar presents alguns i algunes
mestres. El de Manzanares el Real,
Ricardo Yáñez Tirado, com a alcalde

d’aquesta localitat va haver d’organitzar el control i desarmament de
la guarnició de la caserna de transmissions de El Pardo, que s’havia revoltat i en la seva fugida en camions cap a Segòvia va ser aturada i
derrotada el 21 de juliol de 1936 al
voltant de Manzanares el Real. Gràcies a la seva iniciativa militar fou
nomenat pel govern responsable de
les milícies de tota la zona.. Una de
les seves participacions posteriors
(l’agost de 1936) consistí en la destitució dels ajuntaments de Cerceda,
Mataelpino, El Boalo i Becerril de la
Sierra, considerats poc o gens representatius del govern del Front Popular, i la substitució per comitès del
Front Popular locals amb persones
més afins als interessos de la República en guerra.
Un altre mestre, Juan Sáez Huerta, de Rascafría, en enrolar-se a les
milícies del batalló Thaelmann per
lluitar en els cims de la serra, va emprendre, els mesos d’agost i setembre de 1936, la mateixa operació que
el mestre anterior. Com a comissari
polític d’aquella milícia va destituir
els representants municipals de Rascafría, Oteruelo i Pinilla del Valle i
va nomenar nous comitès del Front
Popular en les localitats esmentades, tot indicant que “manifestando
que en vista de las circunstancias actuales procedía que el ayuntamiento
pasase a manos del Frente Popular
ya que eran ellos sus verdaderos representantes” (manifestant que a la
vista de les circumstàncies actuals
convenia que l’ajuntament passés a
mans del Front Popular ja que eren
ells els seus representants veritables) 1.
A partir de les acaballes de 1936
i durant l’any 1937, molts mestres
es van allistar en diferents milícies
amb l’objectiu, entre d’altres, d’alfabetitzar els soldats republicans del
front. Els i les mestres d’aquesta
zona van triar com a destinació les
anomenades “milícies de la cultura”, com el mestre de Cercedilla,
Manuel Carmona Campos, que hi va
ingressar el 15 d’abril de 1938. També va anar com a voluntari a aquestes milícies el mestre de Fuencarral,

Tiburcio Cabello Martín. La mestra
de Rascafría, Francisca Áurea Carmona Nenclares, en quedar-se sense
escola al poble, a causa de la proximitat al front se’n va anar voluntària el mes d’octubre de 1936 a un
batalló acabat de crear anomenat
“milicias de defensa de la sierra” en
el qual va reclutar tots els individus
dels pobles de la vall de Lozoya entre els 20 i els 40 anys. Va ser l’encarregada de fer classes als soldats,
que la van anomenar “miliciana de
la cultura”. I, a partir de 1937, se’n
va anar a Madrid per tal d’ingressar
a les estructures administratives del
Socors Roig Internacional.
Repressió franquista
Tots els docents van patir un expedient de depuració en el qual es valorava el seu ingrés o la seva expulsió de l’escola franquista, però els
que esmentarem, tots ells mestres
d’escoles situades en localitats del
nord de Madrid, van patir, a més, un
consell de guerra sumaríssim, a causa de la seva docència i militància
política. Mai no van tornar a fer de
mestres
El mestre de Cercedilla, Manuel
Carmona Campos, nascut a Arjona
(Jaén), exercia des de 1919 i tenia
43 anys l’any 1939. Fou condemnat a mort el 4 de juliol de 1939
pel tribunal militar de Madrid, però
l’auditor de guerra li va commutar
la pena per 30 anys de presó major.
L’any 1943 aquest mestre era a la
presó de Burgos. L’any 1946 va sortir de la presó de Segòvia i va gaudir
de llibertat condicional. L’any 1955
no se li va concedir l’indult total,
com havia demanat
El mestre de El Vellón, Cirilo
Muñoz Sobrino va ser considerat
pels republicans locals en les seves
declaracions en els consells de guerra com la persona més influent dins
del comitè del Front Popular, organitzador de totes les mesures preses
per ell mateix l’estiu i la tardor de
1

1936. Patí expedient de depuració.
El mestre de Fuencarral, Tiburcio
Cabello Martín, nascut el 1900 a la
mateixa localitat, fou condemnat a
mort pel tribunal militar de Madrid
i, més tard, li va ser commutada
la pena a 30 anys. El 24 de juliol
de 1944, mentre era als tallers penitenciaris d’Alcalá de Henares, el
tribunal militar li commuta la pena
a 20 anys. El mateix tribunal l’indultà el 22 de febrer de 1948, a partir
d’aleshores gaudí de llibertat condicional i residí al barri de Tetuán.
La mestra de Fuencarral, Elena
Barahona Gutíerrez, nascuda a Madrid, tenia 27 anys l’any 1939. Era
filla de Manuel Barahona i Aurelia
Gutiérrez Blanchard que va ser catedràtica de Pedagogia, directora
de l’Escola Normal de Valladolid i
executada en aquella ciutat l’agost
de 1936. Va ser una de les poques
mestres que va seguir a la seva
plaça a l’escola de la localitat. El
tribunal militar de Madrid, el 16 de
desembre de 1942, la va condemnar
a 6 anys de presó i va confirmar-ne
la inhabilitació total per a la docència.
La mestra de Fuencarral, Teresa
Vera García, va néixer a Conca i tenia 51 anys el 1939. Es va mantenir
en el seu lloc de mestra a la mateixa
escola durant la guerra. El 16 de desembre de 1942, el tribunal militar
de Madrid la va condemnar a 6 anys
de presó i en va confirmar la total
inhabilitació per a la docència.
El mestre de Manzanares el Real,
Ricardo Yáñez Tirado, va néixer a
Castelló i tenia 44 anys l’any 1936.
Es va traslladar a Manzanares La
Real procedent de Peralta (Navarra). El 8 de setembre de 1936 se’n
va anar a una reunió com a cap de
milícies de la serra a la central de
Milícies al carrer Ríos Rosas. Atès
que trigava molt, el seu guardaespatlles debades va anar a buscar-lo
ja que no el va trobar. L’endemà es
va trobar el seu cadàver prop del
riu Manzanares. No se sap qui hi va

Arxiu Regional de la Comunitat de Madrid. Llibre d’actes de l’ajuntament
d’Oteruelo del Valle.
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haver darrere de la seva mort, tot i
que se’n va fer una investigació.
La mestra de Rascafría, Francisca
Áurea Carmona Nenclares, va néixer a Belorado (Burgos) i tenia 37
anys el 1939. El tribunal militar de
Torrelaguna, el 9 de maig de 1939,
la va condemnar a 30 anys de reclusió major. El 26 de març de 1942
se li va commutar per una pena de
12 anys de presó major a la presó
d’Amorebieta i se li concedí la llibertat condicional. Fixà la seva residència a Ciudad Real i no tornà a
exercir de mestra.
El mestre de Rascafría, Juan Sáez

Huerta, va exercir entre 1935 i 1936
en aquest poble. Comissari polític
de les milícies Thaelmann. El mes
de setembre de 1937 deixà el front
de Madrid per anar-se’n a Albacete.
Patí expedient de depuració.
El mestre de Torrelaguna, Severino Quirós Toledano, va néixer a
Navarrevisca (Ávila). Tenia 58 anys
el 1939. El 9 de maig de 1939 el
tribunal militar de Torrelaguna el
condemnà a mort. Fou afusellat al
cementiri de Torrelaguna el 12 de
juny de 1939.
El mestre de Torrelodones, Rafael Martínez López, va néixer a

Tordeshilos (Guadalajara). Tenia 65
anys el 1939. El 8 d’agost de 1939
el tribunal militar de El Escorial el
condemnà a mort, però l’auditor de
guerra li commutà la pena a 30 anys
de presó el 15 de gener de 1940.
Morí a la presó d’Ocaña el 29 de novembre de 1940.
El mestre de Torrelodones, Mariano Cuadrado Fuentes, va néixer
a Saldaña (Palència) i tenia 59 anys
el 1939. El tribunal militar de San
Lorenzo del Escorial, el condemnà
a mort el 29 de maig de 1939 i fou
afusellat a Madrid el 15 de setembre de 1939.
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MEMÒRIA HISTÒRICA DES D’AMESDE

Jaime Ruiz

President d’AMESDE

A

MESDE té els seus orígens en
unes tertúlies i converses a les
acaballes del segle passat i començament d’aquest segle, tertúlies en
les quals entre amics i companys i
ciutadans compromesos vam decidir
provocar trobades per parlar sobre
tot el que interessava o preocupava
en el nostre país i en el món. Els
aires venien carregats de revisionisme històric amb apunts d’autoritarisme polític.
Ens vam plantejar de fer evident
que no es podia mantenir la defensa del franquisme en un projecte de
societat lliure ja que enteníem que
el franquisme havia estat el botxí
de la llibertat i del model polític
democràtic, legal i legítim de la II
República.
Les nostres preocupacions foren
compartides per l’equip rectoral
de la UCM amb el seu rector Carlos
Berzosa al capdavant, el qual ens va
emplaçar a trobar un nexe entre la
societat civil i l’Acadèmia. Això ens
va menar a la creació de l’associació AMESDE, amb Miguel Núñez com
a president; posteriorment vam
proposar la creació de la càtedra de
Memòria Històrica del segle XX, la
qual, amb el professor Julio Aróstegui com a professor, va assumir

aquesta tasca.
En el nostre país, quaranta anys
de dictadura totalitària han imposat
sobre moltes generacions el discurs
dels vencedors, la necessitat del
cop d’Estat contra la legalitat republicana, l’eliminació de l’enemic –
és a dir tot aquell que no era “afecte” als insurrectes-, la permanent
repressió sobre la nostra societat,
amb depuracions polítiques sobre
professionals, treballadors, la pròpia cultura i un llarguíssim etcètera
Tot això ha aconseguit que, encara
ara, un sector de la població mantingui el seu passat com una pàgina
en blanc o vist amb els prismàtics
del franquisme, sense comptar amb
grups econòmics, polítics i publicistes que utilitzen la reivindicació del
franquisme com a crítica a la societat democràtica i com a eina per
a afeblir l’Estat social i democràtic
de dret.
La llei de memòria històrica
52/2007 es va plantejar per atendre
els drets de les víctimes i la condemna del franquisme. Va aparèixer
en la direcció correcta, però d’ençà
del seu debat i la seva aprovació es
va anar encongint i va restar com
un marc a desenvolupar. Faltava la
política d’Estat, requisit imprescin-

dible per abordar tota la injustícia
patida per les víctimes del franquisme d’ençà del cop d’Estat dels
rebels fins que ens vam dotar d’una
constitució democràtica. En destacaria alguns aspectes rellevants:
declara il·legal i il·legítim el règim
franquista, tanmateix no se n’anul·
len les sentències... tampoc no assumeix una política pública de memòria democràtica que estableixi el
coneixement i el reconeixement de
la lluita per les llibertats i dels qui
es van oposar a l’opressió i el feixisme en el nostre país i a Europa.
Les tasques de cerca i exhumació
es deixen a la iniciativa ciutadana,
organitzada o no; no hi ha un banc
d’ADN i, pel que té d’emblemàtic,
no hi ha llista de víctimes del franquisme.
Parlem de 150.000 desapareguts,
24.000 fosses amb restes humanes
sense exhumar, més de 30.000 infants segrestats o amb identitat alterada i continuen esperant justícia
les desenes de milers de víctimes
dels quaranta anys de dictadura detinguts, torturats, perseguits, exiliats, executats per judicis sumaríssims, sotmesos a treballs forçats,
etc... I avui, gairebé al cap de quaranta anys d’aprovada la Constitu-
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ció, no hem aconseguit de fer efectiu el dret a la veritat, la justícia i
la reparació en el nostre país.
Les víctimes, familiars i tota la
societat no han trobat empar en la
justícia espanyola; al contrari, s’ha
ignorat el dret internacional que
regula les desaparicions forçoses.
S’ha reforçat el que en determinats àmbits es coneix com el model
d’impunitat espanyola, que consisteix bàsicament a desprotegir les
víctimes, i es fa valer a la pràctica
la prescripció que el mateix règim
franquista es va atorgar a ell mateix
i se silencien els fets del nostre passat més dramàtic com una política
activa d’oblit, tergiversació o revisionisme del que fou la dictadura
Els governs de la democràcia no
poden defensar, ni assumir ni justificar les atrocitats del franquisme.
Crec que podríem emmirallar-nos
en Alemanya, tan admirada en alguns àmbits del nostre país, pel que
s’hi ha fet respecte al nazisme. Parlem de víctimes, de greus abusos
que el dret internacional prohibia
i condemnava com a crims contra
el dret internacional, entre ells la
tortura, les execucions extrajudi-

cials, els atacs contra la població
civil i altres abusos compresos com
a crims de guerra, la persecució política, religiosa o racial, els empresonaments arbitraris, els treballs
forçats i altres actes definits com
crims contra la humanitat. Avui dia,
no es coneix ni una sola investigació
imparcial i completa que aclareixi
els fets i estableixi responsabilitats
per tal de facilitar el coneixement
de la veritat del que va passar en
aquells anys de dictadura brutal i
totalitària.
Bàsicament les víctimes reclamen
que se les escolti, saber el que va
passar i que se les consideri en els
seus drets com a víctimes. Les organitzacions de memòria històrica
exigim que la memòria col·lectiva,
democràtica es contempli com una
memòria pública, sostinguda en el
deure de memòria i el deure de no
oblidar, garantint mesures de no repetició que eliminin les dificultats
d’accés a determinades informacions, arxius i s’ofereixi en l’àmbit
educatiu l’explicació del que va
passar per tal que sigui un coneixement en la formació de les noves
generacions.

Foto Blanquerna libro Cataluña
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Som moltes organitzacions, gairebé 100, així com ciutadans adherits
a la Plataforma Comissió de la Veritat els qui no entenem que, davant
del panorama en què es troba el
nostre país, amb una via política insuficientment compromesa fins ara
i territorialment amb desenvolupaments desiguals amb els drets de les
víctimes i el coneixement de la nostra història més recent, alhora que
la via judicial continua tancada en
el nostre país, cosa que no passa en
d’altres indrets, aquest és el cas,
per exemple, de l’anomenada querella argentina. Hem decidit, doncs,
exigir la creació d’una comissió de
la Veritat, tal i com es recomana
des de diverses instàncies de Nacions Unides. Una Comissió de la
Veritat és un òrgan oficial, temporal, de caràcter no judicial amb la
missió d’investigar els crims contra
el dret internacional comesos durant la Guerra Civil i el franquisme,
sense que això substitueixi ni sigui
alternativa al dret de les víctimes a
acudir i accedir a instància judicial
per tal d’obtenir justícia, veritat i
reparació.
En la Trobada Estatal d’associa-

cions de memòria democràtica que
va tenir lloc el 29 de setembre de
2012, a Madrid, es va acordar de
constituir la Plataforma per a la
Comissió de la Veritat com a eina
de treball en comú, atesa la nostra
situació, tot aprenent de les experiències d’altres països, més de
40, que ja l’han feta servir, sobre
la base del dret internacional, en
les resolucions de Nacions Unides i
del Consell d’Europa, entre d’altres
organismes. Mentre aconseguim de
sumar les voluntats polítiques necessàries per tal que es creï la comissió esmentada, treballem col·laborant amb totes les organitzacions
i ciutadans que comparteixin aquest
objectiu central i exigim també als
poders públics una resposta a la necessitat, entre d’altres:
- Investigar sobre els desapareguts
i dur a terme l’exhumació de les
restes de les víctimes per compte
de l’Estat.
- Llistat complet i amb urgència
de víctimes del franquisme. Banc
d’ADN.
- Completar el mapa de fosses i reconeixement d’indrets de memòria amb cens de víctimes en cada
indret.
- Rehabilitació dels exiliats i depurats per la repressió.
- Investigació i aclariment del robatori, segrest d’infants o alte-

ració d’identitat.
- Tipificació com a delicte de
l’exaltació de la dictadura franquista i d’aquelles activitats que
suposin apologia del franquisme.
- Supressió de la simbologia franquista.
- Restabliment de l’oficina estatal
d’atenció a les víctimes i familiars de víctimes del franquisme
amb personal especialització i
prou pressupost.
- Derogació de tota la legislació i
disposició legal que impedeixi o
limiti l’accés a la documentació
i arxius del període franquista,
1936/1978.
Des d’AMESDE i des de les associacions que participen en la Plataforma de la Comissió de la Veritat
creiem que és hora d’acabar amb
aquesta situació d’oblit i impunitat
que pateixen les víctimes i que és
una forma de violència continuada
sobre elles.
Considerem que després de 80
anys del cop militar i amb més de
quaranta anys de Constitució vigent, és impensable que es vulgui
abordar la regeneració del nostre
país enfortint la convivència, sense atendre la veritat, la justícia i
la reparació que les víctimes i que
la nostra societat necessiten per tal
d’acomplir el seu propi ordenament
jurídic com a Estat social i demo-

cràtic de dret; ser capaç d’enfrontar-se a la seva història-memòria i
educar els seus ciutadans en el seu
coneixement per assentar la democràcia i conèixer tots els qui van
defensar les llibertats, els drets humans i la solidaritat en el passat i
fins als nostres dies.
Recordar per aprendre i aprendre
per tal de no repetir. El valor de la
memòria, la veritat i la justícia és
per a nosaltres, i ha de ser per a la
ciutadania, en els nostres dies, un
signe de qualitat de la democràcia
que volem per al nostre país.
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LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A MÓSTOLES

David Martín del Hoyo

Graduat en Geografia i Història per la UNED.
Investigador i divulgador de la història de
Móstoles (Madrid). President de l’associació
Amigos de la Historia de Móstoles (AHIMOS)

A

quest article pretén ser una síntesi sobre la narració de la repressió soferta pels veïns i veïnes
de Móstoles, que van ser jutjats per
tribunals militars franquistes a la
postguerra.
Després d’haver examinat més
d’un centenar de procediments sumaríssims podem assenyalar-ne algunes característiques comunes: la
majoria de les denúncies que van
iniciar aquestes causes es van fer
al final de la guerra, especialment
entre els mesos de març i juliol de
1939, quan el veïnat va anar tornant
a la vila, després d’haver-ne estat
més de dos anys fora, refugiat sobretot a Madrid. Els denunciants,
entre els que destaca sobretot Ángel Lorenzo Fernández-Vega –que va
ser cap local de Milícies de FET i de
les JONS- pel nombre de denúncies
dutes a terme (23) i informes politicosocials evacuats, acusaven sense
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altres proves que la seva paraula,
en uns quants casos reconeixent
obertament que allò que manifestaven ho sabien per rumors i d’oïdes,
més que per tenir-ne constància
personal.
Moltes denúncies es van fer al
post de la Guàrdia Civil de Móstoles –els caps del qual eren el sergent Francisco Maldonado Sandoica
i el comandant Ángel Coca Fernández-, tot i que també es van fer a
comissaries de policia de Madrid i,
de vegades, els procediments es
van iniciar per declaracions jurades
d’empleats de companyies, com la
del Ferrocarril de Madrid a Almorox-, que en considerar que l’enginyer de la demarcació tenia responsabilitats polítiques, eren tramesos
a la Justícia Militar.
Les acusacions, en gairebé tots
els casos, es van basar en informes i
testimonis desfavorables per a l’en-

causat; molt poques vegades s’hi
van aportar proves concloents. Els
encartats poques vegades comptaven amb avals i declaracions favorables, probablement perquè en ser
marcats públicament com a criminals, la por a ser considerat còmplice feia recular els possibles testimonis.
Els informes politicosocials de
les autoritats provenien sobretot
de la Guàrdia Civil –els caps abans
esmentats-, la Delegació Local de
FET i de les JONS —els representats
de la qual eren Manuel Picado Morgado, Vicente Lluch Güemes, Enrique Francos Vargas, Ángel Lorenzo
Fernández-Vega i Julio Fernández
Escribano i l’alcalde de Móstoles
Eliso Olarte Hernández fins al mes
de juliol de 1940 i Emilio Puertas
Encinas en endavant—, tot i que en
alguns casos també hi aportava la
seva visió el rector de la parròquia

Vicente Romo Cuevas.
Generalment, els processats reconeixien la seva condició de simpatitzants o militants de partits
d’esquerra o sindicalistes, i no amagaven les destinacions i càrrecs que
havien tingut a l’exèrcit ni a les
institucions republicanes; al cap i a
la fi era una informació que les autoritats franquistes podien obtenir
fàcilment. Tanmateix, acostumaven
a negar les acusacions més greus,
com ara responsabilitats sobre assassinats, empresonament de persones, amenaces i insults a persones d’ideologia contrària, saqueigs
d’esglésies, etc., la qual cosa tenia
poc valor davant la paraula –tingués
rigor o no- dels seus denunciants. El
més usual era desviar la responsabilitat sobre una altra persona, sovint
camarades de lluites socials.
Més d’una vegada hem observat
testimonis sospitosos d’haver estat
obtinguts mitjançant tortures, especialment en el post de la Guàrdia
Civil de Móstoles; són casos en què
els detinguts confessaven tot el que
els seus captors volien sentir; declaracions de vegades contradictòries
i que, generalment, es moderaven
davant del jutge instructor, davant
del qual s’arribava a negar el que
s’havia confessat anteriorment.
Tampoc no s’ha de menystenir la
possibilitat que es falsegessin descaradament algunes declaracions
escrites, ja que no es feien davant
d’un defensor, la qual cosa ofereix
poques garanties. D’altres vegades
els testimonis dels encausats es
contradeien amb els informes politicosocials de les autoritats. Res
d’això no importava. Gairebé sempre semblava com si el destí dels
processats estigués segellat a causa
de la seva condició irremeiable de
culpables¸ i ben poques vegades es
donava el cas d’innocents i absolts
gràcies a l’abundància d’avals o a
la inconsistència manifesta i notòria
de l’acusació.
Les causes més cridaneres i transcendentals van ser els procediments
sumaríssims 15125 i 51101, que van
jutjar tretze persones de Móstoles i
els van condemnar a pena de mort

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Modesto Montero, Francisco Reyes, Valeriano Jara, Gerardo
Muñoz, Segundo Arribas, segell del Comitè del Front Popular de Móstoles i portada del sumaríssim
15125.

per sentència de consells de guerra,
tot i que un d’ells va aconseguir de
salvar-se i, finalment, va ser indultat; gairebé tots eren membres del
Comitè del Front Popular de Móstoles, anomenat despectivament
Comitè roig. Van ser jutjats i condemnats sota l’acusació genèrica de
ser responsables, com a equip col·
legiat, de la mort violenta de fins a
trenta-tres persones en els primers
mesos de la guerra. Acusació que va
ser acompanyada d’altres de relacionades com ara ordenar –o facilitar/col·laborar en- detencions, escorcolls dpmiciliaris, confiscacions,
maltractaments personals i fins i tot
promoure el saqueig i la destrucció
de les dues esglésies de la localitat:
l’ermita de Ntra. Sra. De los Santos
i l’església parroquial
Des d’un punt de vista crític i tenint en compte les nul·les garanties processals d’aquests judicis, així
com el volum de documentació utilitzada, sembla que més aviat es va
tractar d’un judici polític, un intent
consumat d’eliminar físicament uns
dirigents que van servir de cap de
turc, ja que els seus acusadors,
veïns de la vila, no van tenir ni la
capacitat ni l’interès d’investigar

rigorosament els fets que van passar
entre juliol i novembre de 1936, per
la seva complexitat, a més de fàstic, de por, per odis personals i desigs de revenja,etc. Crida l’atenció
la freqüència amb què les autoritats
locals, en els seus informes politicosocials, adjudiquen a diversos membres del Comitè i fins i tot a persones
alienes la responsabilitat exclusiva i
individual de promoure i proposar
detencions i assassinats. Aquest fet,
que es repeteix en diversos casos,
suggereix que era una acusació genèrica mancada de fonament i que
es feia servir com argument fàcil
per aconseguir fortes condemnes,
sabent que unes autoritats militars
col·lapsades i poc interessades a esclarir la veritat dels fets, no caurien
en el fet de la contradicció que suposava titllar diversos individus com
a responsables principals o únics
promotors, inductors, etc. de tots
els crims executats pels despectivament anomenats rojos.
Desgraciadament, no es conserva
pràcticament cap document produït
per aquest Comitè; ni tan sols les
actes de les seves reunions, correspondència, etc. que pogués concretar la seva activitat en els mesos
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que va funcionar. No tenim més que
testimonis personals, la majoria
dels que l’acusaven d’ordenar assassinats i detencions, i molt pocs
dels seus membres. No hi ha gairebé
documentació fefaent per acarar-la
amb aquests testimonis, de manera que n’hem de fer servir aquests
–amb la deguda precaució- per intentar aclarir quina responsabilitat
va tenir el Comitè en els fets que
se li imputaven. Pel que fa als més
greus, les morts violentes, es poden
reconstruir en el que és possible amb
els testimonis més versemblants
—els dels implicats directament, tot
tenint present que en ser declarats
en dependències policials van poder ser obtinguts mitjançant pressions i tortures, falsejant o ometent
dades—, dels quals una part va ser
executada en el trasllat a Madrid, va
morir a presó o en sacas- ho van ser
per milicians anarquistes, en base a
llistes confeccionades –així, se sap
per altres casos paral·lels i estudis
sobre el tema- pel Comitè Provincial d’Investigació Pública (CPIP); els
onze afusellats la nit del 31 d’octubre a l’1 de novembre de 1936 van
ser sorpresos en el seu amagatall i
de la seva execució se’n pot acusar
el Batalló d’Arts Gràfiques, en el
context de trobar-se en ple front de
guerra amb l’enemic a pocs quilòmetres –que també és vàlid per als
quatre afusellats a la carretera de
Villaviciosa a les acaballes d’octubre-; pel que fa a d’altres assassinats comesos per aquestes dates,
com els dels germans Castillo, el
rector Ernesto Peces, el ciutadà de
Parla Gregorio Bermejo i l’acomodada Bienvenida Reyes, els testimonis situen persones molt concretes
-–Mariano García Manrique, Florentino García Martín, Modesto y José
Montero Arribas, Gabriel y Daniel
Lorente Campallo, Lamberto Pérez
Manrique i Venancio i Pablo Baena
de León; els dos primers i el sisè
morts en combat durant la guerra,
el quart i el setè exiliats i el cinquè
mort en un camp de concentració
nazi, també a l’exili- en el moment
de les execucions, si bé mai no podrem assegurar qui les va dur a ter-
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me. D’aquestes persones, només
se’n té testimoni de tres –Modesto, Venancio y Pablo-, que van ser
jutjats i afusellats, dos d’ells a la
postguerra —Pablo només va estar
empresonat en desvincular-se de les
morts com a xofer obligat a fer els
trasllats en un automòbil requisat—.
De manera que, amb la deguda cautela, atès com eren d’irregulars
els processos sumaríssims, només
podem assenyalar com a possibles
executors o còmplices d’homicidis
Venancio i Modesto, sense que d’això es pugui deduir que actuessin
sota les ordres del Comitè –Venancio era a més agent o col·laborador
del CPIP, que sí que se sap que feia
funcions policials i repressives.
Pel que fa a les denúncies que van
desembocar en detencions, tampoc
no sabem si darrere hi havia el Comitè, si les detencions es van basar en
denúncies anònimes o bé en investigacions del CPIP, a partir de fitxers
policials, però el que sí consta de
manera contrastada és que Antonio
Olarte Pérez va ser detingut a Madrid per denúncia del Comitè com a
tal, del 4 de novembre de 1936. Fins
a quin punt podem responsabilitzar
el conjunt dels seus integrants de
la resta d’empresonaments i dels
assassinats que van executar altres
individus en els trasllats a les presons o en sacas? Caldria demanar-se
també la responsabilitat indirecta
que va poder tenir el Comitè en
aquestes morts i en la destrucció de
la major part del patrimoni moble
de les esglésies: s’hi va oposar? tenia recursos per a evitar-ho? El que
sabem és que alguns dels seus membres van declarar haver intentat
evitar els excessos, haver concedit
avals a diversos detinguts per alliberar-los i haver protegit algunes
relíquies de les esglésies assegurant-les en el Banc d’Espanya.
En definitiva, no sembla que hi
hagués un pla premeditat o unes
intencions clares per part del Comitè del Front Popular de Móstoles
per desfer-se de veïns desafectes
al Front Popular i de destruir els
edificis religiosos com van voler fer
creure alguns a la postguerra, però

és força difícil delimitar la seva
responsabilitat col·legiada en fets
puntuals —en els quals es va poder
veure involucrat algun dels seus integrants— atesa la gran quantitat
d’acusacions i l’escassetat de testimonis favorables o, si més no, que
poguessin contribuir a esclarir els
fets sense caure en la calúmnia fàcil
Evidentment, i ho tornem a repetir, amb la màxima cautela, sí es dedueixen responsabilitats individuals
per a alguns dels seus membres en
actuacions concretes: Modesto Montero i Venancio Baena van estar presents en l’assassinat de Bienvenida
Reyes i Florentino García en els dels
germans Castillo i el capellà Ernesto
Peces; Venancio i Florentino, i també Mariano García, Daniel i Gabriel
Lorente i Lamberto Pérez —aquests
quatre últims aliens al Comitè de
Móstoles—, semblaven actuar en
el marc de les funcions repressives
que va assumir el Comitè Provincial
d’Investigació Pública.
Si és complicat delimitar les responsabilitats dels habitants de
Móstoles d’esquerres a l’inici de
la guerra, resulta molt més senzill
conèixer les dels de dretes a la postguerra. Gràcies a la gran quantitat
de documents que es conserven a la
Causa General, la correspondència
d’alcaldia i, sobretot, els procediments sumaríssims, coneixem perfectament els qui van acusar i denunciar, els qui van testificar a favor
o en contra, quines autoritats civils
van emetre informes politicosocials
poc rigorosos, i quines autoritats
militars van jutjar i condemnar sense atenir-se als principis bàsics de
la Justícia.
A la postguerra, un total de cent
tretze veïns i veïnes de Móstoles
van ser jutjats per tribunals militars
franquistes; d’aquests cent tretze
se n’han d’excloure sis que van ser
declarats en rebel·lia, ja que eren
a l’exili, il·localitzables o morts en
combat, tot i que van ser inclosos en
procediments sumaríssims -Antonio
Aguado García, Florentino García
Martín, Daniel Lorente Campallo,
José Montero Arribas, Anastasio Moreno Hernández i Jesús Moreno En-

cinas1-; tampoc no comptem amb
un que va residir durant poc temps
a la nostra vila als anys quaranta
Mauricio Barrios Pérez2.
Dels cent sis restants, noranta
eren homes i setze eren dones. El
més jove de tots va ser Francisco
Martín Pérez, encausat amb disset
anys, i el més gran Pablo Montero
Gamallo, amb 78. Per estats civils,
vint-i-vuit eren solters, seixanta-dos
casats, deu vidus i de tres se n’ignora l’estat. Per professió, hi destaquen els jornalers (quaranta-tres)
i les mestresses de casa (quinze),
seguits pels ferroviaris (sis), forners
(cinc), pagesos, vaquers i industrials (tres de cada ofici), i pel que fa
a la resta, hi havia un propietari, un
caçador, dos manobres, dos conductors d’automòbils, dos mecànics,
un matalasser, dos comerciants i
dependents, un escrivent, dos hortolans, un mestre, un perruqer, un
taverner, un peó caminer, un electricista i un practicant.
Pel lloc de naixement, la gran majoria eren naturals de Móstoles però
a més, n’hi havia tres de Santa Cruz
del Retamar (Toledo), dos de Madrid, un d’Alcorcón, un altre d’Almorox (Toledo), un altre de Colmenar Viejo, un altre de Navalcarnero,
un altre de Malpartida de Plasencia
(Càceres), un altre de Navahermosa
(Toledo), un altre de Sevilla la Nueva, un altre de Valdemoro, un altre
de Villacarrillo (Jaén), una altra de
La Pueblanueva (Toledo) i un altre
de Torralba de Oropesa (Toledo).
També se’n pot fer una classificació ideológica, ja que en els sumaris s’interrogava l’encartat sobre la
seva militància política o activisme
sindical: la majoria (cinquanta-un)
pertanyien a la Unió General de Treballadors (UGT), en les seves diverses branques; altres cinc ugetistes
havien militat, a més, en el partit
socialista (PSOE), quatre més també pertanyien –atesa la seva professió- al Sindicat Nacional Ferroviari
(SNF); n’hi havia dos que estaven
afiliats en exclusiva a aquest sindicat; hi havia un altre ugetista que,
a més, militava a Izquierda Republicana (IR) i un altre més que, a

CONDEMNA INICIAL
absolt
6 mesos i un dia de reclusió menor
5 anys de presó
6 anys i un dia de reclusió
menor
6 anys i un dia de reclusió
major
12 anys i un dia de reclusió menor
12 anys i un dia de reclusió major
12 anys de reclusió major
20 anys de reclusió major
20 anys de reclusió major
afusellat
pena capital (rebaixada
amb posterioritat)

més d’aquest sindicat i partit, havia
pertangut a la Confederació Nacional del Treball, dos processats no
declaraven militància o afiliació
concreta, però s’infereix que eren
socialistes en haver pertangut a la
Casa del Pueblo, que era del PSOE.
Com es dedueix, predominava la
ideologia socialista. Únicament hi
havia un anarquista militant de la
CNT i un comunista del PCE; un altre més havia militat en el Partit
Radical de Lerroux i fins a cinc a IR
(el partit de Manuel Azaña). Fins a
trenta-nou processats no tenien cap
mena de filiació política, tot i que
generalment eren d’esquerres. Per
últim, hi havia tres encausats que
eren de dretes.
A continuació, oferim un gràfic
que resumeix els procediments pel
tipus de condemna inicialment imposada a l’inculpat/da, especificant, a més, els qui van ser absolts
i els afusellats:
Crida l’atenció que la majoria
(vint-i-vuit) fossin absolts –tot i que
tres van passar a batallons de treball forçat; a deu se’ls va sobreseure la causa, a un se la hi va arxivar,
1
2

a cinc els van absoldre per sentència i la resta va ser alliberada per
ordre del jutge militar o del capità
general-; també és elevat el nombre d’executats (setze –els dotze de
les causes 15125 i 51101 i d’altres
quatre d’altres sumaríssims-).
Tot i que deu dels processats van
ser condemnats inicialment a mort,
entre 1939 i 1944 a nou d’ells se’ls
va commutar per la pena d’inferior grau -trenta anys de reclusió
major-, tot i que un ja havia mort
abans a la presó, i a d’altres tres
se’ls va tornar a commutar la pena
per la de vint anys i un dia de reclusió major; un altre dels deu va tenir
una segona sentència que li rebaixava la pena capital.
Els condemnats a cinc anys de
presó són els jutjats l’any 1948 per
pertinença a una guerrilla urbana i
les seves penes van ser rebaixades
en una quarta part. El condemnat
a sis mesos i un dia de reclusió menor havia estat dos anys en presó,
més del que li corresponia. En total,
tres van morir a la presó –un dels
condemnats a mort abans que li
commutessin la pena i un altre dels

AGHD. Caixa 743/1, lligall 399, sumari 12406 / Lligall 5981, sumari 51749 / Lligall 5216, sumari 48779 / Lligall 5075, sumari 12404.
AGHD. Lligall 2283, sumari 44943.
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condemnats a trenta anys.
A vint-i-dos se’ls va commutar la
pena inicial –només de presó, no de
mort-, per una altra d’inferior, dels
que a un se la hi va tornar a rebaixar després dues vegades i va sortir
en llibertat condicional l’any 1941;
dos havien mort a presó abans de
veure rebaixades llurs penes, uns
altres dos van complir la condemna
en presó atenuada en el seu domicili, a onze se’ls va concedir la llibertat condicional entre 1940 i 1943
–sobretot l’any 1941-, un altre més
va sortir de presó l’any 1940, tot i
que se n’ignora el règim i un altre
va ser indultat el 1945. Dels vint-icinc que no van tenir commutació
de la pena per una altra d’inferior,
tretze van sortir en llibertat condicional, uns altres dos també van
sortir per tal de complir condemna

en presó atenuada, un va ser alliberat per ordre del jutjat militar,
dos més van ser alliberats i tornats
a empresonar, uns altres dos van ser
indultats –un més quan ja estava
en llibertat condicional- i de cinc
no se’n sap res. Per últim, de dos
s’ignora si van tenir condemna o no
i no han estat inclosos en el gràfic
anterior3.
Pel que fa als temps de tramitació
dels sumaris —comptabilitzant des
de la detenció fins a l’absolució o
sentència definitiva de Consell de
Guerra—, la mitjana és d’uns quinze
mesos, és a dir, un any i tres mesos;
el sumari més dilatat en el temps
va ser el que va jutjar Víctor García
Puente, ja que va durar quatre anys
i nou mesos –des del 31 de març de
1939 al 22 de desembre de 1943- i
els més breus van ser els de Segun-

3
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do Arribas, Vicente Gómez, Valeriano Jara i Enrique López Domínguez,
ventilats en menys d’un mes —els
tres el mes de maig de 1939—. La
mitjana d’estada a la presó va ser
d’uns vint mesos, i dels casos que
hem pogut calcular el temps total
de privació de llibertat, des del moment de la detenció fins a la seva
execució o sortida en llibertat —ja
fos condicional o definitiva—, el
més perllongat fou el de Francisco
García Martín, que va ser a la presó durant nou anys; els més breus,
d’un mes o menys, van ser els afusellats Segundo Arribas Aguado, Venancio Baena de León, Vicente Gómez Rubio i Valeriano Jara López, a
més d’Esteban Gómez Martín, Eugenio Gómez Olarte i Julián Martín Arroyo, que van estar molt poc temps
engarjolats.

Gabino López Muñoz, que, tot i que va ser condemnat a trenta anys de
reclusió major, la sentència data de 1937, en no haver pogut accedir a l’expedient a causa del seu mal estat, desconeixem on va ser jutjat i per quins
motius. Tampoc no s’hi ha inclòs Polonia Manrique Hernández, de la qual no
consta condemna ni absolució, per la qual cosa s’ignora com es va resoldre
el cas.
AGHD. Lligall 7289, sumari 117 / Caixa 2359/8, sumari 60480..

REPRESSIÓ FRANQUISTA A SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
DESPRÉS DE LA GUERRA CIVIL
Carmen Carreras Béjar

Professora Titular de Física Aplicada a la UNED.
Secretària de l’Associació Comissió de la Veritat
a San Sebastián de los Reyes

S

an Sebastián de los Reyes és un
poble de la Comunitat de Madrid
situat a 18 km al nord de la capital.
L’any 2019 tenia censats 86.707 habitants i només uns 1.400 la dècada dels anys 30 del segle passat. La
seva història, com passa en molts altres pobles, és desconeguda per a la
majoria dels seus actuals habitants,
però això ha començat a canviar.
Després de l’assistència d’un grup
de veïns i veïnes de San Sebastián de
los Reyes, el mes de juny de 2015, a
l’homenatge organitzat pel Foro por
la Memoria de la comunitat de Madrid al cementiri eclesiàstic de Colmenar Viejo, en memòria dels cent
set homes i una dona que hi van ser
afusellats, vam descobrir que entre
ells hi havia vint-i-cinc veïns de San
Sebastián de los Reyes i que les seves restes es trobaven en dues fosses
comunes dins del cementiri. Això va
fer que la tardor de 2015 diverses
persones, a títol individual, associacions i partits polítics del nostre poble creessin un grup de treball amb
la finalitat de recuperar la memòria

amagada i ignorada d’aquella època;
assistits per l’historiador Roberto
Fernández Suárez, autor del llibre La
Sierra convulsa: Segunda República,
Guerra Civil y primer franquismo al
Norte de Madrid (La Serra convulsa.
Segona República. Guerra Civil i primer franquisme al Nord de Madrid);
vam accedir a saber el nombre real
de represaliats del nostre poble en
el primers anys del franquisme: 25
afusellats al cementiri de Colmenar
Viejo i 7 al de l’Este, de Madrid i uns
100 consells de guerra sumaríssims,
dels quals el 30% eren de dones.
Davant d’aquestes esgarrifoses dades, la primera activitat del grup va
ser la redacció d’una Moció per a la
Recuperació de la Memòria Històrica
de San Sebastián de los Reyes. Gràcies als grups municipals del PSOE,
Izquierda Independiente (Esquerra
Independent), Ganemos Sanse (Guanyem Sanse) i Sí se puede (Si es pot),
la moció va ser aprovada en el ple
municipal que es va dur a terme el
17 de març de 2016. En aquesta moció es feien propostes concretes per

recuperar la història i recordar les
persones represaliades amb condemnes a mort o llargues penes de presó
pel fet d’haver defensat la legalitat
republicana.
Un cop aprovada la moció, la iniciativa ciutadana per a la recuperació
de la Memòria Històrica a San Sebastián de los Reyes va organitzar, amb
la col·laboració de l’ajuntament, un
acte al Teatre Auditori Adolfo Marsillach, diumenge 10 de abril de 2016.
L’objectiu era iniciar la recuperació
de la història i recordar els veïns i
veïnes del poble que van lluitar per
defensar el govern legítim de la Se-

Placa de reconeixement a les persones assassinades i represaliades pel franquisme, col·locada
a la façana de l’ajuntament el 14 d’abril de 2016.
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gona República; història que, llevat per als familiars més directes,
ha estat amagada i és desconeguda per l’actual població del nostre
municipi. A l’acte, molt emotiu, hi
assistiren més de tres-cents veïns i
veïnes, entre els quals hi havia nombrosos familiars de les víctimes de
la repressió en els primers anys de
la dictadura franquista (vegeu els
programes 1, 2 i 3 de Canal Norte tv
Digital).
La segona activitat va ser la col·locació d’una petita placa a la paret
exterior de l’edifici de l‘ajuntament
com a reconeixement i respecte a la
memòria de totes les persones assassinades i represaliades, víctimes del
franquisme. S’hi va col·locar el 14
d’abril de 2016 (vegeu el programa
4 de Canal Norte tv Digital).
A continuació, es va iniciar una
campanya de presa de contacte
amb els familiars dels afusellats i
represaliats amb la finalitat d’anar
acumulant informació, recollint documents, fotografies, objectes... i
els records que els seus familiars volguessin, voluntàriament, compartir.
Es va crear una oficina de recollida
de documentació en un centre municipal i es va anunciar l’horari de
recollida a LA PLAZA, la revista municipal que es distribueix a totes les
llars del municipi (vegeu el programa 6 de Canal Norte tv Digital). Com

Cartell anunciador de l’exposició permanent
“Rincón de la Memoria” en el Museu Etnogràfic
Municipal El Caserón.
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Mural col·locat el 14 d’abril de 2018 en el Centre Municipal de Formació Ocupacional Marcelino
Camacho amb el nom dels vint-i-cinc afusellats a Colmenar Viejo i els 7 afusellats al cementiri de
l’Este de Madrid i els noms dels veïns i veïnes de San Sebastián de los Reyes
que van patir un consell de guerra militar

a conseqüència de la receptivitat
d’alguns familiars, ens vam proposar
la creació d’una secció al Museu Etnogràfic Municipal El Caserón, dedicada a la Memòria Històrica de la
nostra localitat.
L’any 2019 hem vist materialitzat
aquest objectiu. El Rincón de la Memoria ocupa un lloc petit, les golfes
de El Caserón, però els continguts -7
cartells i 2 vitrines- estan molt ben
aprofitats. Els visitants, que poden
accedir-hi lliurement o mitjançant la
sol·licitud d’una visita guiada al correu electrònic de l’Associació (memoriahistoricasanse@gmail.com),
ens demanen que fem tot el possible
per a ampliar-lo (vegeu el programa
8 de Canal Norte tv Digital).
Per altra banda, es va veure necessari signar alguna mena de document amb l’Arxiu Municipal per tal
de dipositar-hi els expedients que
elaboràvem amb l’esmentat material. Arran d’aquesta iniciativa, el 26
d’abril de 2017 es va signar un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de San Sebastián de los Reyes i
la Plataforma para la Comisión de la
Verdad per tal de garantir el dipòsit
i la conservació dels documents (vegeu el programa 5 de Canal Norte tv
Digital). En aquesta tasca, novament
Roberto Fernández va posar a la
nostra disposició els extractes dels
sumaris dels 130 consells de guerra
que al llarg de molt de temps havia
recopilat de l’Arxiu General Històric
de Defensa. El lliurament d’aquests
cent trenta expedients a l’Arxiu Municipal en un solemne acte al saló de

plens de l’ajuntament es va haver
d’ajornar a causa de la convocatòria
de diversos processos electorals tot
al llarg de 2019.Esperem poder-ne
fer lliurament tan bon punt passi
aquesta crítica situació generada
per la pandèmia.
Per tal d’anar incorporant aquest
missatge de cerca de la Veritat, de
la Justícia i de la Reparació a les
víctimes del franquisme a la vida
quotidiana del nostre municipi, vam
proposar la realització d’un mural
amb el nom de tots els represaliats,
mural que va ser emplaçat, el 14
d’abril de 2018, al Centre Municipal
de Formació Ocupacional Marcelino
Camacho. L’acte previ a la col·locació del mural va comptar amb una
nombrosa assistència: veïns i veïnes
de la localitat, representants polítics i sindicals, regidors dels grups
municipals que havien donat suport
a la moció... van voler acompanyar
els nombrosos familiars que per primera vegada en vuitanta anys van
poder veure el nom dels seus avantpassats (avis, pares, oncles...) tractats amb dignitat i respecte. Fou un
acte emotiu i esperançador ja que,
contràriament al que s’està dient
des dels sectors més retrògrads, es
comencen a tancar ferides que han
estat obertes durant massa anys (vegeu el programa 7 de Canal Norte tv
Digital).
Anar fent via per aquest camí,
organitzant activitats que ens van
acostant als familiars, entre molts
dels quals encara queda la por pel
tracte rebut durant quaranta anys

Mural col·locat el 10 de juny de 2018 al Cementeri eclesiàstic de Colmenar Viejo amb el nom dels 107
homes i una dona que hi van ser afusellats i les restes dels quals es troben en dues fosses comunes a
l’interior

de franquisme i l’oblit dels quaranta
anys següents, ens va fer plantejar
la creació d’una Associació en l’àmbit local. Això que es diu ràpidament
ha comportat la dedicació de molt
de temps a l’elaboració de documentació, inscripcions, pagament de
taxes... Finalment, d’ençà de l’estiu
de 2018 som l’Associació de la Comissió de la Veritat San Sebastián
de los Reyes, inscrita en el Registre d’Associacions de la Comunitat
de Madrid amb el número 38.517 i
a l’ajuntament de la nostra localitat
amb el número 493. Som una de les
cent deu associacions i partits polítics i sindicats adherits a la Plataforma per la Comissió de la Veritat
sobre els crims del franquisme
San Sebastián de los Reyes té un
barri amb 800 habitatges unifamiliars, anomenat Urbanització Rosa
Luxemburgo. Aquest barri es va crear fa trenta-sis anys i els seus promotors van anomenar vint-i-un dels
seus carrers amb noms d’escriptors
famosos (Lope de Vega, Francisco de
Quevedo, Calderón de la Barca… Rafael Alberti, Miguel Hernández i Federico García Lorca) i altres deu carrers amb el nom de persones desconegudes per la immensa majoria dels
veïns que hi viuen. Doncs bé, aprofitant les seves festes anuals, membres de l’Associació, veïns d’aquest
barri, van organitzar una xerrada
que van intitular: “Literatura y Memoria Histórica”, i van fer conèixer

a tots els assistents que els noms
d’aquests deu carrers corresponen a
18 persones que van ser afusellades
a Colmenar Viejo. L’acte, molt emotiu, va comptar amb l’assistència de
diversos dels seus descendents
Tot i que la nostra trajectòria és
curta, hem desenvolupat un bon
grapat d’activitats (conferències,
participació en homenatges en diversos indrets de la zona nord de
Madrid [Colmenar Viejo, Bustarviejo…]), presentacions de llibres i
documentals relacionats amb la memòria històrica, visites guiades al
nostre Rincón de la Memoria…, però
ens sentim realment orgullosos de
dues activitats: Una és haver aconseguit, juntament amb altres partits, sindicats i associacions memorialistes de la zona nord de Madrid,
instal·lar el mes de juny de 2018,
al cementiri de Colmenar Viejo, que
com hem dit pertany a l’església,
un mural amb el nom dels cent set
homes i una dona que hi foren afusellats. Vam acudir a l’homenatge
i ofrena floral que s’hi organitza el
primer diumenge de juny des de fa
sis anys.
L’altra, el muntatge de l’exposició Desenterrando el olvido. Antoni
Benaiges, el maestro que prometió
el mar (Desenterrant l’oblit, Antoni
Benaiges, el mestre que va prometre
el mar), que ha estat en el nostre
municipi des del 18 d’octubre fins al
8 de novembre de 2019. En el marc

d’aquesta exposició es van presentar
dos llibres: “Desenterrando el silencio. Antoni Benaiges. El maestro que
prometió el mar” (“Desenterrant el
silenci. Antoni Benaiges. El mestre
que va prometre el mar”) (ISBN: 97884-9016-94-9) i “El mar será…”(“El
mar serà...”) (ISBN: 978-84-1708281-9); es va organitzar una jornada
sobre “La educación durante la Segunda República y la represión franquista sobre los maestros” (“L’educació durant la Segona República
i la repressió franquista sobre els
mestres”), en què vam comptar amb
magnífics especialistes en el tema, i
es va passar el documental “El Retratista”. A més, es van fer visites
guiades tots els dies durant les tres
setmanes que va estar oberta.
Aquesta exposició ens ha permès
acostar-nos als veïns i veïnes del
nostre poble; ens han explicat històries callades durant molts anys,
que enriqueixen el nostre coneixement i ens permeten seguir avançant. A cada acte ampliem els nostres coneixements sobre la història
local, aconseguim nous socis i sòcies, i més persones ens proporcionen
els seus correus electrònics per tal
que els anem enviant informació de
les nostres activitats, de les d’al-

Cartell anunciador de l’exposició Desenterrando
el silencio. Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar. (“Desenterrant el silenci. Antoni
Benaiges, el mestre que va prometre el mar”)
Centro Municipal de Formación Ocupacional
Marcelino Camacho 18 d’octubre- 8 de novembre
de 2019.
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tres associacions memorialistes semblants... i el més
important, els familiars de les víctimes s’hi van acostant i perden l’actitud del silenci, que s’ha mantingut
durant tant de temps i comparteixen les seves històries
familiars. Aquest es el veritable objectiu, el que dóna
sentit a la nostra associació
Per acabar, el nostre pròxim objectiu és aconseguir
d’aixecar un Memorial amb el nom de totes les víctimes
d’aquella època, en algun indret cèntric del municipi,

i per subscripció popular. El camí és llarg, però estem
decidits a fer-lo i que en cada etapa s’hi sumin més
veïns i veïnes.
De tot el que s’ha presentat aquí, se’n podrà trobar més informació (documents i imatges) a la nostra
pàgina web (https://memoriahistoricasanse.org) i als
programes elaborats per la televisió digital municipal,
Canal Norte tv Digital. Els enllaços verificats el mes de
gener de 2020 són:

1. https://www.youtube.com/watch?v=6zZCwsvUNjM (3:40 min)
2. http://www.canalnorte.org/videos/3953/sanse-rindio-homenaje-a-los-represaliados-de-la-guerra-civil- (7:35 min)
3. https://www.youtube.com/watch?v=6Fd6u4yhrt0&feature=youtu.be (1 h 34 min 19 s)
4. http://www.canalnorte.org/videos/3956/el-consistorio-homenajea-a-las-victimas-del-franquismo
(1:33 min)
5. http://www.canalnorte.org/videos/4757/sanse-da-un-paso-mas-hacia-la-recuperacion-de-su-memoria-historica (1:46 min)
6. http://www.canalnorte.org/videos/5225/la-oficina-de-atencion-a-las-victimas-del-franquismo-abresus-puertas-en-sanse (2:57 min)
7. http://www.canalnorte.org/videos/5370/sanse-recuerda-a-los-represaliados-de-la-guerra-civil-y-elfranquismo-con-un-mural-en-honor-a-las-victimas (2:37 min)
8. http://www.canalnorte.org/videos/6110/el-rincon-de-la-memoria-nueva-coleccion-permanente-enel-museo-etnografico-de-sanse (4:19 min)
9. http://www.canalnorte.org/videos/6490/antoni-benaiges-el-maestro-que-prometio-el-mar (1:31 min)

info@memoriahistoricasanse.org
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LES FOSSES DE ROBLEDO DE CHAVELA,
UN POBLE DE LA SERRA OEST DE MADRID
Carmen Martínez Brugera

Llicenciada en Història i Màster en Gestió de
la Documentació, Biblioteques i arxius

R

obledo de Chavela és un poble de
Madrid als peus del Guadarrama,
a 60 km. de la capital, gairebé tocant a la província d’Àvila. Tot i que
es troba en la línia del ferrocarrril
Madrid-Hendaya des de 1863, als
anys trenta era un municipi força
aïllat, ja que la seva estació es troba a tres quilòmetres del nucli urbà.
L’any 1930 tenia 1.526 habitants,
dels quals el 46 per cent dels homes
i una mica més del 60 per cent de les
dones no sabien ni llegir ni escriure.
La ramaderia i l’explotació forestal,
especialment l’extracció de la resina, eren les seves principals fonts de
riquesa, que es trobaven en mans de
grans propietaris. L’únic teixit associatiu conegut era el relacionat amb
l’església i les confraries religioses;
no hi havia cap organització sindical,
ni tan sols alguna d’ajut mutu, fins
que el 5 de maig de 1931 es va constituir a Robledo l’Asociación de Trabajadores de la Tierra (Associació de
Treballadors de la Terra), vinculada
a la UGT1.
Els habitants de Robledo van votar
per primer cop a les eleccions generals de 1933, eleccions en les quals
la dreta va obtenir 467 vots i 60 els
candidats d’’esqueres. Tres anys més
tard, el mes de febrer de 1936, el

bloc de les dretes va obtenir 434
vots i el Front Popular 225. Durant
els cinc primers anys de govern republicà, l’ajuntament va estar en mans
de la mateixa corporació, formada
pels propietaris més destacats del
poble2. Només durant vuit mesos,
tres d’ells en guerra, hi va haver un
ajuntament d’esquerres, el format
per la Gestora del Front Popular,
nomenada pel Governador civil, fins
que el 17 d’octubre va fer la seva
entrada l’exèrcit rebel procedent de
Toledo i del sud d’Àvila.
Robledo no s’havia sumat al cop,
no hi va haver ni una sola víctima de
dretes, ni cap altra mena de violència revolucionària contra les persones, però això no va estalviar als veïns la posterior repressió franquista,
ni el pla d’extermini sistemàtic que
es va estendre per tot el país. Avui
sabem amb tota seguretat que al poble hi ha, pel cap baix, tres fosses.
Una primera davant de la parròquia
conté entre sis i vuit cossos. S’hi
van trobar les seves restes quan es
1
2
3

feien unes obres de sanejament en
una casa que s’havia construït després de la guerra civil. Segurament
es tracta dels cossos dels presoners
als quals fa referència el diari El Día
de Palencia de dates 19 i 24 d’octubre de 1936 i 6 de novembre de
19363, perquè altrament no s’entendria que cap familiar de Robledo
n’hagués reclamat l’exhumació. I tot
i que en aquest poble no hi va haver
cap víctima de dretes, en l’esmentat diari s’afirma que s’hi han trobat
trenta cadàvers mutilats de persones de dretes que tenien presoners
els marxistes
També el comandant del post de
la guàrdia civil, Valentín García Solera, va confirmar aquests assassinats quan va declarar l’any 1941
davant del jutge corresponent que
abans de la seva arribada a Robledo hi havia hagut al poble d’altres
execucions fetes per Falange. Però
el que no s’entén ni des del punt de
vista humanitari ni tampoc legal, és
que els tornessin a deixar on els van

AGA, Llibre de registre d’associacions de Madrid
AHMRCH, actes municipals
https://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?an
yo=1936&idPublicacion=3017 [en línea] [ Consultat el 08-12-2019]
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Causa General. L’alcalde certifica que no hi va haver víctimes de dretes

trobar i no avisessin el jutge per tal
que n’aixequés acte, com obliga la
llei quan es tracta de restes humanes, ni tampoc no fessin pública la
troballa per si algun familiar hagués
volgut reclamar-les. El descobriment
no va agafar desprevinguts els veïns
més antics del poble que coneixien
perfectament el que havia passat el
dia que va entrar l’Exèrcit d’Ocupació a les ordres de l’aleshores tinent
coronel Rafael Santa Pau, acabat
d’arribar de Salamanca, on havia fet
de Governador Civil. Era un secret
públic, que només es comentava en
la intimitat familiar.
La segona fossa per ordre cronològic és la de Modesto Álvarez
Hernández, detingut i assassinat pel
sergent García Solera seguint les
ordres del cap del subsector, Modesto és un personatge esmunyedís,
un pèl tèrbol, difícil de enquadrar
políticament o fins i tot moralment,
amb l’escassa i contradictòria informació que tenim. Era fill de Gertrudis Hernández, fruit d’una relació
anterior i que en el moment dels
fets estava casada amb José Prieto Alonso, un ric industrial nascut
a Peque (Zamora) però resident a
Robledo, amb el qual va tenir dues
filles més: Gertrudis i Palmira. José
Prieto i una de les seves filles, Palmira4, serien detinguts juntament
amb altres veïns de Robledo i traslladats a la presó d’Àvila un dia després de la desaparició de Modesto.
Per a l’antic alcalde, Francisco
Pérez Silva, Modesto Álvarez era un
home de bon cor que va visitar les
persones de dretes que havien estat
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detingudes pel Comitè de Robledo i
els va consolar i ajudar. Per a Máximo Cajal Arasa, era home religiós,
bo com el qui més i de dretes, que
si bé pertanyia al Partit Socialista,
hi havia pertangut només pel temor
a les coaccions que havia rebut per
part de gent del poble. Li estava
agraït perquè l’havia amagat a casa
seva quan Cajal i la seva família van
fugir de Madrid, uns dies abans del
cop militar. Més tard aconseguiria
fugir de la zona republicana i s’incorporaria ràpidament al servei del
Quarter General de Franco on va
arribar a ser un home poderós i influent. El seu fill, del mateix nom,
arribaria a ser ambaixador a Guatemala l’any 1980, quan l’ambaixada
fou ocupada pels indígenes quitxés i
ell va sobreviure a la matança de 37
persones i al posterior incendi de la
legació espanyola, en circumstàncies que no han estat mai aclarides.
Segons la seva dona, Visitación
Gómez Sancho, Modesto va entrar
en qualitat d’escrivent al Comité de
Incautación que es va constituir en
aquest poble per consell de Máximo
Cajal. La seva gestió era únicament
burocràtica i sempre va intercedir
per tal d’evitar tots els excessos
possibles en aquell poble fins al punt
que no es va cometre cap assassinat durant la dominació marxista, i
4
5
6

va intervenir-hi directament per tal
d’evitar-ho una vegada quan unes
milícies roges s’enduien els veïns R.
Aquilino Vega amb els seus dos fills
i el pare polític d’un d’ells, el nom
del qual no recorda. En canvi, per al
comandant del post de la Guàrdia Civil, Modesto Álvarez era el president
de confiscació de Robledo i el responsable que es mengés únicament
el que ell deia.
El mes de febrer de 1941 es va
obrir el Procediment Sumaríssim
contra el guàrdia civil, Valentín García Solera,5 per tal d’intentar establir les circumstàncies de la desaparició de Modesto Álvarez, com a conseqüència d’una denúncia del rector
de Robledo, Pedro Puente González,
i el 12 d’abril es va dictar ordre de
presó contra l’acusat la qual complirà, mentre duri el procés, a la presó
militar de Madrid. Valentín G. havia
estat un dels cent guàrdies civils que
el 25 d’agost es van passar en bloc a
les tropes rebels a la serra de Guadarrama6. Des d’allà va recórrer amb
les columnes rebels les províncies de
Valladolid i Àvila, fins que el 19 d’octubre va ser nomenat comandant del
post de Robledo a les ordres de Rafael Santa Pau, el qual li va encarregar
que li fes un llistat dels esquerrans
del poble, especialment d’aquells
que no havien fugit a l’Escorial. Dos
mesos després el treball ja estava
llest i García Solera li va lliurar una
petita relació amb el nom dels veïns
perillosos, entre els quals hi havia
Modesto.
Segons declaració del sergent, el
27 de desembre va rebre una trucada telefònica dient-li que es presentés al quarter general de l’exèrcit
per tal de rebre ordres i allà Santa
Pau li va dir textualment: “García,
he sabut que Modesto és un mal element, per tant, aquesta mateixa
tarda afuselli vostè Modesto i a qui
va tirar el tret al capellà; per fer-

Arxiu de la presó d’Àvila, registre 501
AHN. Causa General Lligall: 1506 Caixa: 2 Exp.: 4 Foli: 46/47 i AGHD sumaríssim
104.050
Fou jutjat en rebel·lia pel Tribunal Especial del Govern de la República per
passar-se a l’exèrcit rebel el mes d’agost del 36 en el front de Guadarrama.

ho, agafi V. la camioneta del batalló
i procuri enterrar-los. Al cap d’uns
quinze minuts de rebre aquesta ordre, vaig sortir del poble amb l’esmentada camioneta acompanyat del
guàrdia segon Ramón del Rio Sánchez, i dos veïns més, els noms dels
quals no recordo, i com a uns quatre quilòmetres de distància es va
complimentar l’ordre rebuda en la
seva integritat, ja que tots dos van
ser enterrats.” I afegeix: “Ho va fer
convençut que complia amb el seu
deure, ja que qui ho ordenà tenia
autoritat més que suficient com a
cap del subsector, i que els executats eren rojos. (...) aquesta ordre
no va estranyar gens al declarant, ja
que eren força corrents en aquells
primers mesos de lluita i despertaven en tot bon espanyol un sentiment patri que inclinava a suprimir
aquelles persones que eren desafectes i perjudicials per a Espanya.”
Els veïns que eren a la camioneta eren Adolfo Camargo Gutiérrez i
Eusebio Quijada Alberquilla que van
declarar com a testimonis el 17 de
febrer de 1941 davant el fiscal delegat per a la instrucció de la Causa
General.
El testimoni d’Adolfo Camargo,
deixant de banda tota la retòrica
gratuïta, ve a dir que, a les acaballes
del mes de desembre, quan tornava
de fer les feines del camp, es va trobar de camí amb els seus paisans Eusebio Quijada Alberquilla i l’agutzil
del jutjat municipal, Matías Pizarro
Manzano, i que a mig quilòmetre del
poble va trobar parada una furgoneta on hi havia el sergent de la G.C.
Valentín García Solera, el número
Ramón del Rio i Modesto Álvarez.
A uns cinc quilòmetres del poble el
sergent va manar al xofer que parés
i va fer baixar-ne tots els ocupants
i que aleshores el sergent, davant
l’estupor i astorament del declarant, va disparar un tret per l’esquena a boca de canó amb la pistola
que porta (sic) a Modesto Álvarez
que li va provocar la mort instantàniament; tanmateix, li va disparar
una altra vegada, quan era estirat
a terra ja cadàver. A continuació ens
va ordenar que féssim un sot a ter-

ra, com vam fer Eusebio Quijada i
jo, i hi vam enterrar el cos. A continuació van adreçar-se a la casa d’Ignacio León, a la finca coneguda com
La Huerta de Elías, i en no trobar-lo,
quan ja tornaven cap al poble, a uns
cent metres de la caseta, van veure
venir un home, que caminava amb
un porc, i que va dir que es deia Ignacio León, al qual García Solera va
fer pujar a la camioneta i al cap de
dos quilòmetres aproximadament el
va fer baixar i es va repetir el fet
relatat anteriorment, és a dir va
matar Ignacio León i ens va obligar
a enterrar el cos, advertint-nos a
tots els presents que ens guardéssim
d’explicar, sota cap pretext, el que
havia passat.
La declaració d’Eusebio Quijada
Alberquilla és exacta a l’anterior
paraula per paraula, com si aquest
i Adolfo Camargo haguessin preparat
llurs testimonis i s’haguessin posat
d’acord en tots els detalls. Només
hi aporta una dada nova: que Modesto va ser enterrat amb prou feines
a deu metres de la Fuente del Chaco, en direcció a Navas del Rey. Per
a Visitación Gómez, el seu marit va
ser enterrat a La Venta de la Resinera. També van declarar com a testimonis, tot i que no presencials,
persones de reconeguda solvència
moral: Francisco Pérez Silva, Emilio
Hernández Sancho, Juan Barbarena Heras, Manuel Hernández Morales, Laureano Cabezas i Díaz Valero,
Máximo Cajal Arasa, i la dona de
Modesto, Visitación Gómez Sancho.
Tots els testimonis tenen un punt en
comú: que van saber de seguida que
Modesto Álvarez havia desaparegut
quan estava custodiat per la Guàrdia
Civil, camí de la presó d’Àvila, que
Modesto es va comportar sempre
amb els detinguts de manera correcta i humanitària i que a Robledo no
s’havia comès cap crim ni fets delictius d’importància.
Només el testimoni de Máximo Cajal se surt del guió en afirmar que
no va poder ser comès per ordre de
l’autoritat militar de la zona sinó
que sens dubte deuria ser un element d’esquerres freturós (ganoso
a l’original) de venjar en el senyor

A Robledo no hi va haver txeques ni es va cometre
cap assassinat.

Álvarez la protecció que havia donat
a tots els elements de dretes, com
era de domini públic en el poble de
Robledo de Chavela.
García Solera va reclamar com a
testimoni, en el seu consell de guerra, el testimoni del seu immediat superior, el capità de la Guàrdia Civil,
Raimundo Vicente Pascua que va dir
que no recordava si el seu subordinat li havia explicat el que havia
passat, però que no li sorprenia si
havia passat tal com deia perquè era
una prova de la tasca de neteja que
es feia aleshores entre els elements
rojos que quedaven endarrerits davant l’avenç de les forces nacionals.
La declaració de Rafael Santa Pau
confirma la versió de l’encausat: Que
efectivament recorda el sergent de
la Guàrdia Civil Valentín García Solera que era comandant de Robledo
(… ) així com també el paisà de la localitat esmentada Modesto Álvarez
Hernández, secretari del Partit Socialista d’aquell poble i espia amb els
rojos al qual es va agafar fent llums
des del seu domicili a l’enemic en
les posiciones roges del Cerro de San
Benito (…), i que si va donar ordre al
comandant del post d’afusellar Modesto Álvarez i l’altre individu que
havia disparat contra el capellà..
Sens dubte: Modesto Álvarez i Ignacio León van ser assassinats per
ordre de la màxima autoritat militar
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i el comandant de la G.C. la va dur
a terme immediatament. Álvarez no
era el secretari del Partit Socialista
i cap capellà de Robledo havia estat
tirotejat, com va declarar ell mateix, Faustino Cerrato Mazario, rector del poble el mes de juliol de 1936
per la senzilla raó que aquest havia
abandonat la localitat en iniciar-se
el conflicte bèl·lic. Però res d’això
no importava. L’assassinat de Modesto Álvarez va ser justificat davant els
veïns del poble, per suposades relacions amoroses entre el sergent de
la G.C. i Visitación Gómez, és a dir
per motius personals, no polítics, un
clàssic del relat franquista: treure
tota la connotació política i ideològica a la repressió. I el mateix va passar amb l’assassinat d’Ignacio León
de qui es deia que l’havia denunciat
un veí que volia treure-li la plaça de
santer de l’ermita de Navahonda. El
relat del capellà tirotejat es va perdre en la nit dels temps, ja que el
mateix rector el va desmentir, per la
qual cosa ara s’inventava el romanço
del veí envejós..
El poble va tenir coneixement de
seguida dels assassinats, així com
el nom del seu assassí, fins al punt
que la família de Modesto va celebrar el seu funeral els primers dies
de gener, funeral al qual van assistir
nombrosos veïns. Però oficialment la
seva dona no era vídua. El 13 d’octubre de 1940 Visitación Gómez va
escriure una carta a Valentín García
demanant-li la seva intervenció per
tal que li concedissin el certificat de
vídua en el jutjat de Robledo, requisit ineludible per tal de cobrar la
pensió de viduïtat o heretar, sense
que rebés cap mena de resposta. Finalment l’aconseguiria el 27 de maig
de 1944.

Ignacio León era un home que vivia
modestament tenint cura de l’ermita de Navahonda, tenia a càrrec seu
una filla d’una primera relació de la
seva dona, més quatre fills, dos nens
i dues nenes i un altre en camí que
no arribaria a conèixer mai i que,
amb posterioritat a la seva mort,
va ser adoptat per Gertrudis, la filla petita de José Prieto i Gertrudis
Hernández; la resta de fills seus van
acabar escampats per diversos orfenats.
Adolfo Camargo i Eusebio Quijada
van continuar essent persones de
confiança dels cacics del poble durant tota la dictadura i van seure
amb ells a les poltrones de l’ajuntament en acabar la contesa bèl·lica7. El 5 de setembre de 1979 Adolfo
Camargo fa una nova declaració jurada davant de l’alcalde i el secretari de l’ajuntament, Jesús Pizarro,
en la qual manté bàsicament la seva
declaració de 1941, però canvia la
ubicació de les fosses. Diu que a Modesto Álvarez el van enterrar a l’indret anomenat Los Colladillos, abans
d’arribar a l’Alto de la Venta, i a
Ignacio León a cinc-cents metres de
la finca Fuente Anguila en direcció a
Robledo. Pel que sembla quatre anys
després de mort el dictador ni l’alcalde de Robledo ni el secretari se
sentien obligats a complir amb la llei
i exhumar els cadàvers o, si més no,
donar a conèixer l’indret exacte on
van ser inhumats.
En els primers mesos del cop, que
els veïns coneguessin aquests fets,
formava part de l’estratègia de
terror per tal de paralitzar les seves possibles accions però, un cop
acabada la guerra, les fosses es van
convertir en la prova material dels
seus crims i evitar que es trobessin
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es va convertir en una prioritat per
tal d’esborrar-ne les empremtes.
Mai no podrem trobar les fosses ni
rescatar-ne les restes, els testimonis
que podrien haver-nos indicat l’indret exacte on van ser enterrats van
jugar amb la veritat i amb els sentiments dels familiars, tot indicant
ubicacions confuses, vagues i fins i
tot canviant la declaració. Se’n van
endur el secret a la tomba.. Ni tan
sols les crides reiterades que va fer
un nét d’Ignacio León, Emilio Aparicio León, que va arribar a afixar cartells pel poble demanant informació
sobre la sort del seu avi, van obtenir
resposta. Tampoc no se li va estovar
el cor quan aquest, un cop mort el
dictador, es va posar en contacte
amb Adolfo Camargo, protagonista
involuntari, segons ell, i que l’any
1941 havia declarat que va estar
sense sortir del seu domicili durant
més de quinze dies per no haver-se
de trobar en una situació nerviosa
excitadíssima a conseqüència dels
fets que tan forçosament i sense cap
mena de participació per part seva
va haver de presenciar8. Si això fos
cert no s’entén que quaranta-tres
anys després d’aquests fets no li digués al nét d’Ignació León l’indret
exacte on eren les fosses per tal que
poguessin ser enterrats amb la dignitat que tot ésser humà es mereix

Sigles:
AGA: Arxiu General de l’Administració
AGHD: Arxiu General Històric de la
Defensa
AHMRCH Arxiu Històric Municipal de
Robledo de Chavela

AHMRCH, LLibre d’Actes, segona gestora franquista (01-05-40)
Per a un més gran coneixement de la repressió en aquest municipi, vegeu MARTINEZ BRUGERA, CARMEN, Robledo de Chavela 1931-145. Desaparecidos, asesinados detenidos y depurados, El Garaje, Madrid, 2016 i https://robledoenlaguerracivil.wordpress.com/

REPRESSIÓ FRANQUISTA A ARANJUEZ AL FINAL DE LA GUERRA

Manuel Molina Holguera

Professor a l’Escola de Formació Professional Loyola.
Militant del Moviment obrer d’Aranjuez els anys
1970. Ex-pres del franquisme (1974-1975)

El que demostren (els documents) és la raó que tenien els republicans a no rendir
armes. Per què ho havien de fer davant d’uns militars traïdors, uns pistolers falangistes i àmplies majories enervades per una incessant propaganda basada en mentides per defensar els privilegis d’una oligarquia tradicional? La consciència que els
treien la possibilitat d’aplicar reformes i canvis com els que sorgiren a la primavera,
expliquen en part els excessos i la forma de justícia per la pròpia mà quan, després
del cop, es van desplomar les estructures coercitives de l’Estat i quan el Govern es
va veure impulsat a distribuir armes per salvar la República.
Àngel Vies 1

E

l total de persones afusellades a
Aranjuez per les forces franquistes, des de l’ocupació de la ciutat el
28 de Març de 1939 fins a 1942, és
de 139 homes i 5 dones; si s’hi afegeixen les morts a la presó per malaltia, 31 homes i una dona, assolim
una xifra total de 172 republicans
morts a conseqüència de consells de
guerra, segons dades de l’associació
Memòria y Llibertat, recollides per
José Maroto.2
Entre aquestes persones, assassinades per l’aparat jurídico-militar
muntat pel franquisme, hi ha un
alcalde d’Aranjuez i, pel cap baix,
20 regidors dels partits d’esquerres
dels diversos consistoris republicans,
membres del PSOE, d’IR, de la JSU,
del PCE, d’UGT i de CNT.
El fet que vuit, d’entre els afusellats, haguessin estat escollits
formant ja part de la coalició republicano-socialista l’any 1931, ens
mostra fins a quin punt l’estratègia
d’eliminació dels qui van gosar fer
front a l’oligarquia venia de lluny.

Alguns d’ells van formar part del
Consell Municipal creat l’any 1937,
per aplicació d’un decret del govern
del Front Popular. Amb el temps, els
objectius dels rebels es van anar ampliant fins al punt d’haver-se trobat
a mans d’un dels seus partidaris locals, una llista de les persones que
haurien de ser eliminades en el moment que triomfés la rebel·lió militar a Aranjuez.
La República va arribar amb un
programa avançat, tot i que moderat, de reformes que amenaçaven
la perpetuació dels privilegis dels
sectors més poderosos i reaccionaris del país, l’oligarquia industrial i
terratinent, l’església i la gran majoria dels comandaments de l’exèrcit.
Això no ho podien consentir de cap
de les maneres, tot i que comptés
amb el suport d’una majoria del po1
2

ble espanyol. I l’objectiu marcat era
clar des del començament: enderrocar les institucions republicanes i
eliminar les organitzacions populars
que eren el seu suport i fonament.
Per dur-ho a terme no renunciarien
a fer servir tots els mètodes al seu
abast, incloent-hi l’aliança amb les
potències feixistes en auge en aquell
moment a Europa.
Al llarg de la curta història de la
Segona República, hi ha diversos intents de liquidar els avenços que va
aconseguint, tot oposant-se a l’aplicació de la Reforma Agrària, resistint-se a la reforma de l’exèrcit,
negant-se a les reivindicacions dels
moviments obrer i camperol, ordint
la fracassada sanjurjada i aprofitant la decepció que va amarant en
el poble per tal de guanyar posicions electorals que els permetin es-

Viñas, Angel ¿Quién quiso la gerra civil? 2019. Conclusions
http://www.memoriaylibertad.org/LISTADO_ABIERTO_VICTIMAS_MORTALES_DEL_FRANQUISMO_EN_MADRID__archivos/sheet002.htm
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cometre l’enderroc del que s’havia
avançat fins aleshores; és quan la
CEDA guanya les eleccions. Les seves
primeres mesures són la liquidació
antidemocràtica dels ajuntaments
d’esquerra, mesures antiobreres i
antipopulars que provoquen la Revolució d’Octubre de 1934 i la seva
duríssima repressió que provoca més
de 1500 morts i més de 15000 empresonats, en un avenç del que després serà la seva actuació a la guerra. En paral·lel hi ha tot un seguit
de conspiracions de molts dels alts
comandaments de l’Exèrcit, impulsades pel paper que tenen en la liquidació del moviment d’octubre de
1934. A Aranjuez es liquida el consistori d’esquerra amb l’alcalde Doroteo Alonso al capdavant i el govern
de dretes nomena un impopular alcalde de la CEDA.
A partir d’aquest moment les forces reaccionàries ordeixen una estratègia d’enderroc immediat de la
República impulsada amb gran intensitat des de la part més reaccionària
dels militars i els partits d’extrema
dreta; Falange, R.E., Tradicionalistes i Partit Agrari, amb la col·laboració de Gil Robles. Per la seva banda
des de l’esquerra es crea el Front Popular, amb la finalitat de reprendre
i impulsar les polítiques de reforma
previstes en el programa republicà.
La victòria de les candidatures del
Front Popular a les eleccions de febrer de 1936, és rebuda amb gran esperança pel poble i amb gran rebuig
per la reacció, que accelera els seus
plans de liquidació de la República
amb un cop militar el 17 de juliol de
1936 que, en fracassar a causa de la
resistència de les forces republicanes, mena a un enfrontament militar generalitzat que divideix el país
en dues zones de influència, situació que en alguns casos durarà fins a
l’any 1939.
Aranjuez queda en una situació
fronterera, dins de la zona republicana però propera a la zona rebel,
situada a l’altra banda del Tajo. En
aquesta situació es manté una forta concentració de tropes lleials (9
Divisió del Primer Cos de l’Exèrcit),
que dura tota la guerra, i defensa
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les posicions del front del Jarama.
La ciutat és sotmesa a forts bombardejos que afecten la població civil.
Alhora és un indret abellit pels feixistes per al pas de fugits i activistes
a la zona rebel que hi ha durant tres
anys. Tot això força a sostenir un
mecanisme de protecció que inicialment és protagonitzat pel Comitè
de Defensa, que actua durant els primers mesos sense control del Govern
ni de l’ajuntament. La seva activitat
és bàsicament defensiva i actua per
desmuntar les activitats boicotejadores dels rebels.
Un cop la ciutat és ocupada pels
feixistes, el 28 de març de 1939,
sense gairebé cap resistència, atès
l’estat de confusió produït pel cop
de Casado, al qual, per cert, va donar suport testimonialment l’ajuntament del Front Popular, els rebels
van establir-hi immediatament el
seu aparat repressiu, van dissoldre
l’ajuntament del Front Popular i
van crear l’Auditoria de Guerra de
l’Exèrcit d’Ocupació la qual, a partir d’aquell moment va dur a terme
totes les diligències per garantir
una depuració que fes desaparèixer
qualsevol resistència al Moviment.
L’Auditoria de Guerra, prenent
com a base la Llei de Responsabilitats Polítiques, en marxa des de
febrer d’aquell mateix any i que
s’havia estat aplicant a les zones
ocupades pels rebels amb anterioritat, estableix els Consells de Guerra, sempre sumaríssims i en els quals
el defensor serà sempre un militar.
El SIMP (Servei d’Informació i Policia
Militar) serà l’encarregat de fer les
corresponents investigacions policials que conduiran a la detenció de
les persones que es pretén purament
i simplement eliminar, com van demostrar les sentències dels Consells
de Guerra.
Les investigacions policials tenen
com objectiu muntar uns judicis
amb aparença de legalitat i per ferho miren de trobar testimonis entre
els defensors de la rebel·lió, que han
estat actuant des del començament
de la guerra, en la majoria dels casos d’amagat, i especialment els que
han rebut per part dels defensors de

la República una repressió que, especialment durant els primers mesos
de la guerra, fou molt expeditiva. La
confusió creada per la rebel·lió, a
causa de l’enfonsament dels aparells
de poder republicans, el buit dels
quals s’intenta de compensar per actuacions no sempre justificades dels
lleials i per actuacions totalment
interessades d’alguns aventurers
que aprofiten l’ocasió per cometre
excessos inacceptables. La situació
es recompon amb la liquidació dels
comitès de defensa el mes de gener
de 1937 i la creació dels Consells Municipals que, a partir d’aquest moment, tenen el control de la situació. A partir d’aleshores no tornen a
repetir-se situacions fora del control
del Govern.
En l’elecció dels acusats trobarem la síntesi del que pretenen els
franquistes. Totes les acusacions
seran per rebel·lió, és a dir considerant rebels els qui no han donat
suport a la rebel·lió dels militars. I
els acusats són els protagonistes de
la resistència a aquesta rebel·lió,
que han estat lluitant per salvar la
República d’ençà de la seva proclamació. Aquells que han militat
en els partits i sindicats d’esquerra
i han participat en les tasques que
això demana, especialment durant
els anys de la guerra. Han organitzat la defensa de la població enfront
d’un exèrcit franquista present des
dels primers mesos en els voltants
de la ciutat, han garantit la distribució d’aliments, atenent els refugiats
provinents de la zona rebel, desmuntant les xarxes de col·laboradors de
la rebel·lió situades a Aranjuez, han
actuat durant tota la guerra ajudant
al pas dels militars rebels enviats per
la cinquena columna de Madrid a la
zona franquista de Toledo. Han vetllat per la construcció de refugis per
protegir dels constants bombardejos
que es duen a terme sobre la ciutat,
confiscant immobles i altres recursos
per a ser utilitzats en el desenvolupament de les seves responsabilitats.
Entre els acusats en els Consells
de Guerra hi ha els afusellats esmentats al començament d’aquest

article. L’anàlisi més detallada d’un
dels processos per la seva significació, ens pot ajudar a comprendre el
fons de la qüestió Es tracta del Consell de Guerra Sumaríssim 23217
contra l’alcalde d’ Aranjuez Doroteo
Alonso Peral i Leandro López Ortiz
(regidor), Pedro Lamoneda Quesada (regidor), Román Pedraza Merino (regidor), José Tercero Toldos
(regidor), Pedro Palomares Montes
(regidor), Anacleto Flores Andrés
(regidor), Raimundo López Piqueras
i Celia Lavin San Román .3
Es maquina una denúncia, a començaments d’abril de 1939, és a dir
amb prou feines unes setmanes després de l’ocupació rebel d’Aranjuez,
que fa l’aleshores cap local de Falange, Carlos Richer Lafuente, pare de
qui després serà alcalde franquista
d’Aranjuez durant 9 anys (1949-58),
contra Doroteo Alonso Peral per haver permès detencions i crims comesos a Aranjuez.
En la seva declaració davant
l’agent assignat del SIMP el destituït
alcalde, clarament coaccionat i deprimit pels interrogatoris, atribueix
al Comitè de Defensa totes les decisions relacionades amb la denúncia.
S’esmenten crims comesos l’estiu
de 1936, un que fa referència a l’“ajusticiament” popular fet en públic
del capità Antonio Serrano Trujillo,
al qual en un escorcoll se li havia
trobat un paper amb una llista de les
persones d’Aranjuez a las quals calia eliminar si triomfava el cop a la
ciutat. Un altre es refereix a l’afusellament de Miguel Domenge, alcalde
nomenat per la CEDA durant el bienni negre; ell mateix, comandant retirat, és militant del partit esmentat
i ha estat durant un cert temps administrador del Patrimoni Nacional;
durant aquest època es va guanyar el
rebuig dels veïns per la seva oposició
en el repartiment de les terres.
En la declaració d’un testimoni, de
cognom de la Vega, s’acusa l’alcalde
de ser membre del comitè de defensa i de signar totes les sentències i,
per tant, també les dels seus tres
germans afusellats, fet que no es
va provar en cap moment. Responsabilitza també l’alcalde de l’afuse-

Presoners en el camp de concentració d’Aranjuez (Convent de San Pascual) 1940.
De http://todoslosrostros.blogspot.com/search/label/Aranjuez

llament del pare el qual havia estat
traslladat aleshores a Madrid i afusellat a Paracuellos del Jarama.
Un altre testimoni, Deodoro Valle, alcalde d’Aranjuez entre 1925
i 1930, declara que l’acusat els va
posar en llibertat, a ell i a d’altres
detinguts. En aquell moment el comitè havia cessat per un decret del
govern de la República i l’alcalde
havia recuperat la seva capacitat de
decisió en aquest àmbit. Hi ha un
altre testimoni que confirma el que
havia dit Deodoro Valle. El secretari
de ‘ajuntament declara en el mateix
sentit. Luís Infiesta Rojas, que ha
treballat com a confident dels rebels
i s’ha ofert com a denunciant en
múltiples judicis, corrobora el que
han dit els anteriors.
La resta dels denunciats, acusats
de pertànyer al Comitè de Defensa,
es declaren innocents dels crims que
els atribueixen i eximeixen de responsabilitats l’alcalde, de qui algú
afirma que és una bellíssima persona. Celia Lavin es declara innocent de l’acusació d’haver facilitat
la detenció de Miguel Domenge, en
el domicili del qual treballava com
a assistenta. Totes les declaracions
han de ser agafades amb la màxima
cautela, ja que en els interrogatoris
es tracta de forçar confessions acu3

satòries per mitjans que van des de
la coerció, utilitzant la força i, de
vegades, la tortura, a la via condemnatòria, amb la utilització de testimonis interessats.
Tots, menys Celia Lavin i Anacleto
Flores condemnats a 12 anys, foren
condemnats a mort i afusellats a les
parets de l’ajuntament d’Aranjuez
els dies 8 i 10 d’octubre de 1939.
Raimundo López Piqueras va morir a causa d’una malaltia a la presó d’Aranjuez l’any 1943. Tots eren
obrers: forner, manyà, manobre, sabater, dependent, jornaler, ferroviari i assistenta. Pertanyien a partits
i sindicats d’esquerra, PSOE, UGT,
CNT, IR. Tots van lluitar en defensa
de la República i fins i tot van pagar
amb la seva vida per fer-ho.
Doroteo Alonso Peral, forner de
professió, va estar sempre implicat
en la lluita sindical i municipal. Va
ser fundador de la cooperativa El Esfuerzo i durant molts anys, gairebé
fins al seu afusellament, va ser-ne
tresorer. Va pertànyer al grup municipal conegut amb el nom de Minoría
Obrera en el segon decenni del segle
XX i va arribar a ser alcalde per elecció dels seus companys regidors des
de 1920 a 1923. Novament fou escollit regidor i nomenat alcalde a les
eleccions municipals de 1931, que

Consultades algunes dades amb les degudes precaucions a l’expedient de la
Causa General 23217
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van desembocar en la proclamació
de la Segona República, i va exercir
aquest càrrec durant tot el període
republicà, excepte durant el bienni negre. Va saber representar amb
moderació i dignitat els interessos
dels ciutadans d’Aranjuez i va ser
molt respectat i estimat pel poble,
alhora que infamat per les classes
altes Quina altra cosa es podia esperar?
Desgraciadament, coses encara
pitjors. El mes de juliol de 1939 quan
en Doroteo era a la presó, ja condemnat a mort, els feixistes obren
un sumari, el 49576, contra la seva
dona Gregoria Rivera Carrero i dos
veïns i els empresonen tot esperant
el judici. La denúncia la posa la filla
del capità Serrano; l’acusació apunta a suposades manifestacions fetes
per Gregoria relacionades amb l’afusellament públic de Serrano. Gregoria es va declarar innocent de les
acusacions i va afirmar que no pertanyia a cap sindicat ni partit polític. A
favor seu va declarar el secretari de
l’ajuntament i també Luís Infiesta,
que la van considerar aliena a allò
de què se l’acusava. Empresonada
d’ençà de la seva detenció aconsegueix declaracions favorables de diverses persones, entre elles algunes
vinculades al règim franquista. La
seva mare s’adreça l’any 1941 al jutge militar d’Aranjuez, quan la seva
filla ja es troba a la presó de Ventas, i li fa saber que Gregoria pateix
atacs epilèptics i en demana la llibertat provisional, una altra vegada
avalada per moltíssimes persones,
incloent-hi algunes de les conegudes com d’ordre. Se li concedeix la
llibertat provisional el més de setembre de 1941. Però el mes de desembre el jutge del sumari requereix
Gregoria perquè es presenti al jutjat
el dia 29, sense cap mena d’excusa; ingressa novament a la presó de
dones de Madrid amb la condemna
ratificada. En el consell de guerra
el fiscal rebaixa la pena a 12 anys,
i finalment la condemna a 6 anys, i
és posada en llibertat, una vegada la
sentència és ferma. Surt de la presó de Ventas el dia 20 de desembre.
Fins aquí arriba el càstig arbitrari
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administrat a Doroteo en la persona
de la seva esposa, una vegada ell és
mort. No hi pot haver més odi ni més
vilesa, però creuen que cal exemplificar per tal que no es repeteixi. El
que venim dient, aniquilació física i
moral, fins i tot més enllà de la vida.
Durant el període posterior a
l’ocupació del poble, els militars
franquistes es fan amb recursos que
hi ha a la població per dur a terme
els seus objectius liquidadors. S’habiliten el convent de San Pascual i la
finca El Deleite, que va ser propietat
dels jesuïtes, com a camps de concentració de detinguts i posteriorment com a presó provincial, que va
ser convertida en presó de dones i
va arribar a acollir en algun moment
1.017 dones, com recull un informe
de 1946.4
Una de les primeres mesures preses per l’Auditoria de Guerra va ser
la depuració de tots els funcionaris
municipals, que van ser expedientats en la seva totalitat i constrets
a demostrar la seva innocència, és a
dir demostrar que no han col·laborat
amb les autoritats republicanes. Són
obligats a signar declaracions jurades
en aquest sentit, que després de ser
informades per l’alcaldia franquista,
la Guàrdia Civil i la Falange passen a
l’Auditoria de Guerra per tal d’emetre dictamen. Desafortunadament a
l’Arxiu de l’ajuntament hi manquen
nombrosos expedients de depuració
o no estan complets per la qual cosa
és impossible determinar un nombre
exacte de depurats.
Cinc dels vint mestres en exercici
a Aranjuez van ser sancionats amb
penes que anaven de la suspensió
d’ocupació i sou fins a la separació
definitiva. Fins i tot va ser iniciat
expedient al mestre Julio Valdeón
Díaz, pare de l’historiador Julio Valdeón Baruque que, tot i que va estar
destinat a Aranjuez durant uns anys,
havia estat afusellat pels falangistes a Valladolid, el 1936, tres anys
abans.
Com a la resta d’Espanya totes les
associacions, partits i sindicats repu4

Mausoleo erigido en el cementerio de Aranjuez,
por decisión del pleno del ayuntamiento fascista
el 26 de abril de 1939 “en memoria de nuestros
Hermanos caídos por la Santa Causa de España”,
pagado de los fondos municipales.
Monument als caiguts republicans “En gratitud
a vuestra entrega por defender la Libertad y la
República”, inaugurat el 6 de gener de 1977 per
subscripció popular.

blicans van ser il·legalitzats i d’una
o altra manera la majoria dels seus
membres represaliats. Recordem
que la xifra total estimada és de 172
afusellats a Aranjuez. Atesa la destrucció de documents i arxius complets durant el franquisme, és pràcticament impossible determinar amb
absolut rigor l’abast de la repressió
franquista a la ciutat, però les dades
aportades succintament donen una
idea del seu abast i significació
Finalment vull indicar que la meva
intenció en la redacció d’aquestes
notes no ha estat procedir amb falsa equanimitat o el que ara se’n diu
amb equidistància. És clar que la
meva posició de suport als republicans socialistes, anarquistes, comunistes o liberals que van defensar la
Segona República contra els feixismes i per la llibertat i la justícia em
mena a tenir un judici de part, sense
que això signifiqui que no vulgui entendre tot el que va passar.
La foto del cementiri d’Aranjuez
ve a reflectir l’estat de la qüestió,
la grandiositat del monòlit que commemora les víctimes del bàndol feixista i l’austeritat del monument en
memòria dels lluitadors republicans.
Seguint la reivindicació de les associacions memorialistes reclamo amb
totes VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ.
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etafe és una població que es troba a 13 km al sud de Madrid i on
el 1936 es va fer palesa la polarització política general en què vivia la
societat espanyola. El 15 de març,
l’ajuntament va donar pas a una Comissió Gestora Municipal en la qual 7
dels seus 9 membres pertanyien a alguna organització obrera. Societats i
Partits d’esquerres eren cada vegada
més forts i organitzats. L’1 de juliol
va acabar una vaga de treballadors
del camp que va aconseguir, per primera vegada a la localitat, vacances
pagades i subsidi per malaltia.
Quan el 18 de juliol de 1936 va
començar la Guerra Civil, a Getafe,
com a tot Espanya, s’esperava la revolta. Des de feia dies, els treballadors observaven els moviments de la
caserna d’Artilleria de la localitat,
on un grup d’oficials mantenia contactes amb la conspiració exterior.
El dia 19 es van repartir, entre els
civils que vigilaven la caserna, 100
fusells que havien estat presos de la
Caserna de la Muntanya de Madrid,
més uns altres 60 repartits per ordre
de la base aèria. La matinada del 20
de juliol van començar els trets des
de la caserna d’Artilleria contra la
base aèria, des d’on van respondre
i dues columnes de soldats d’aviació
van assetjar la caserna i es van unir a
una tercera columna formada per ci-

vils que estaven armats allà des del
dia abans. Els oficials d’artilleria es
van rendir.
El Getafe Republicà: 20 de juliol4 de novembre 1936
Durant aquells mesos, Getafe, des
del bàndol republicà, participava en
una Guerra Civil amb un profund caràcter de lluita de classes. En tots
dos bàndols hi va haver processos de
radical enfrontament entre la contrarevolució i la revolució social més
accentuada. L’origen de la Guerra
Civil va tenir com a responsables
els sectors socials que es van sollevar contra l’ordre polític establert.
La seva revolta fou irresponsable i
criminal perquè podia desencadenar
tots els mecanismes més radicals de
defensa contra l’ordre contrarevolucionari que ells volien defensar, i això
va ser justament el que va passar.
A Getafe el poder estava representat per la Comissió Gestora de
l’ajuntament, que intentava donar
legalitat als canvis, però també pel
mateix poder que apareixeria a tota
l’Espanya republicana: milicians i
comitès, que s’havien emparat d’armes els dies de la rebel·lió fracassada, i que no solament no les abandonarien (tot i les peticions expresses
de la Comissió Gestora) sinó que les

convertirien en raó última del seu
poder.
Amb la garantia dels nous poders,
a Getafe es van dur a terme canvis
radicals que van desembocar en la
confiscació de terres, fàbriques, edificis, automòbils i camions. Però la
guerra continuava amb derrotes i retrocessos per a l’Espanya republicana i, a més, s’acostava a Getafe, amb
bombardejaments aeris. El front,
des de les acaballes de setembre,
era només a uns 60 km del poble.
Els refugiats que fugien de l’avenç
de l’exèrcit d’Àfrica, arribaven a la
localitat. 1.488 persones van rebre
allotjament temporal i hi van deixar
les seves històries d’horror. L’enemic exterior s’acostava però, en tot
moment i en tot el territori, s’estava plantejant que també hi havia un
enemic interior, format bàsicament
pels partidaris del manteniment de
l’ordre tradicional (propietaris, militars, eclesiàstics). Un enemic que el
general Emilio Mola, cap de l’exèrcit
rebel al nord, havia fet real tot declarant a la premsa que de les quatre columnes que avançaven sobre
Madrid aquesta seria la cinquena —la
que era dintre— la que el prendria.
En aquestes circumstàncies apareixeria la pàgina més negra del Getafe
republicà, l’afusellament d’un nombre important de veïns (44 enterrats
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al cementiri de Getafe i potser 17
més segons la Causa General). Es
tractaria d’una repressió i una violència exercides per grups de milicians armats. Fou sobretot una resposta que només podem entendre, mai
justificar, en el context de la guerra
social que s’estava desenvolupant.
Aquesta repressió es va centrar especialment en dos dies fatídics, 23
d’agost i 4 d’octubre. Dos dies que
van suposar el 73,7 % d’aquests assassinats i que van tenir un caràcter
reactiu. El primer com a resposta a
fets ocorreguts a Madrid, i el segon
a un bombardeig sobre la població,
segurament sumat al terror que hi va
haver pel fet que una setmana abans
havia caigut Toledo, a només seixanta quilòmetres de Getafe.
Les professions dels executats ens
mostren que la gran majoria eren
propietaris agrícoles, industrials o
de comerç la qual cosa els atorgava un caràcter de representants de
l’ordre social dels rebels. Immediatament a la caiguda de Getafe per
part de les tropes franquistes, van
ser reconeguts i honorats pels seus
parents i per les noves autoritats, i
es van convertir immediatament en
morts visibles i presents (Gloriosos
caiguts per Déu i per Espanya).
La repressió franquista, els morts
invisibles
El 4 de novembre de 1936 Getafe
va passat a mans de les forces franquistes. Una mica més de sis-centes
persones s’havien quedat a esperar
els seus, la resta havia fugit. Però
a partir de l’acabament oficial del
conflicte la població va començar a
tornar i la repressió va començar a
actuar. Era una repressió premeditada, que partia de les noves autoritats, que articulaven un procediment pseudojudicial en base a una
allau d’expedients a través d’un
jutjat militar creat a posta, amb la
col·laboració de les noves autoritats
civils.
El jutjat militar de Getafe es va
crear l’1 d’abril i va rebre jurisdicció
sobre els partits judicials de Getafe –on tenia la seva seu-, Chinchón i
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Navalcarnero. El jutge instructor, el
capità Luís de Rozas, es va adreçar
a l’ajuntament demanant la creació
d’una “Comissió Informadora” que
expliqués els fets passats a partir
de la “rebel·lió roja” denunciant
“les persones que hi van intervenir
com a dirigents o executors abans o
després” del 18 de juliol del 1936.
Aquesta Comissió formada per 15
veïns, majoritàriament propietaris
i comerciants, va quedar constituïda
el 22 de abril.
El jutjat militar incorporava en
tots els expedients breus informes
emesos per l’alcaldia (firmats per
l’alcalde Elías Pereira), la Comissió
Informadora (firmats pel seu president, Juan Redondo), la Guàrdia Civil i la Falange local. Aquests informes es copiaven gairebé literalment
els uns dels altres i es limitaven a fer
afirmacions sense cap base probatòria. En els resums de cada expedient, en les acusacions del fiscal o en
les sentències, s’acostumaven a donar per bones totes aquestes afirmacions que es convertien en objecte i
prova de càrrec en el judici.
L’actuació de les autoritats s’unia
a la denúncia individual, primer a la
Causa General. Van ser 25 denúncies
fetes al poble entre el 3 i el 24 de
Juny de 1939, de les quals 23 corresponien a la desaparició de persones, i on s’acusava un total de 71
individus com a culpables d’aquestes
desaparicions. També hi va haver denúncies incorporades als expedients
judicials, en les quals es va repetir el
mateix esquema: familiars directes,
sense cap altra prova que el seu testimoni que l’acusat es trobava entre
els qui es van endur el seu familiar.
Seguint la pista de veïns relacionats
amb Getafe, he pogut estudiar 52 expedients a l’Arxiu General i Històric
de la Defensa. Alguns ens permeten
fer-nos una idea de com eren aquestes denúncies. Un dels denunciants
d’Eduardo Bellver Miguel (S 2478, L
5357) manifestava que “tot i que ell
no era al poble, sap per referències que l’esmentat subjecte és autor
de tots els crims comesos a la nostra localitat. Sobre Andrés Hurtado
López (S 23637, L 5079) una denunci-

ant indicava que “és de rumor públic
que va participar en diversos assassinats”. Sobre José Sánchez Gazque y Lorenzo Gutiérrez Santiago (S
13452, L 6283) una denunciant explicava que “la qui parla ignora si
els denunciats van participar directament en els assassinats, però pel
fet de ser els qui van intervenir en
la detenció, i pels seus mals antecedents, els creu capaços d’haver-ne
estat els autors”.
Amb totes aquestes denúncies i
els breus informes de les autoritats
locals, el jutjat va construir els expedients judicials que serien la base
del judici, en els quals es podien observar una sèrie de característiques
comunes:
1.- Van ser condemnes en base a
l’artícle 238/2 del Codi de Justícia
Militar, pel delicte d’adhesió a la
Rebel·lió. Un exemple de justícia a
l’inrevés: van ser els rebels els qui,
pel seu dret de victòria, van condemnar els qui no es van rebel·lar.
2.-Nul paper dels advocats defensors. Només en un cas l’advocat es
va arriscar a presentar proves de
descàrrec en defensar Ildefonso Martín Cruz (S 54674, L 5518), adduint
proves exculpatòries sobre la seva
suposada participació en dos assassinats: una declaració de la vídua
d’un assassinat que mantenia que
Ildefonso Martin no va participar en
la detenció i un certificat de mort de
data 20 de novembre de 1936, que
feia impossible que el seu defensat
hagués assassinat aquella persona el
mes d’agost, com li atribuïa el fiscal.
3.-Absoluta manca de proves sobre
els gravíssims fets que s’imputava
als acusats. En els expedients, denúncies i informes van ser acceptats,
sense més, encara que com a proves
no demostressin res. En tots els casos consultats només he trobat una
acusació feta pel qui podríem considerar un testimoni directe en l’expedient de Martín Serrano Ferrer (S
22625, any 1939, Caixa 2427, núm.
9)
4.- Manca de garanties per a l’acusat. A més de la manca de proves, de
la manca de compliment del paper
que tenen assignat els defensors,

dels mètodes habituals en els interrogatoris, l’acusat tenia un temps
mínim per a declarar, generalment
inferior a 12 minuts. I només en el
cas de Francisco Lastra Valdemar (S
61676, L 4175), he pogut trobar un
testimoni, el rector del col·legi dels
Escolapis, que va parlar a favor de
l’acusat.
El paroxisme de la radical injustícia de la justícia franquista el mostra el cas de Mariano García Sagospe (S 33095, L1885) condemnat en
sentència de 24 d’abril de 1940 per
haver “mort a trets per l’esquena
Ricardo Cervera”. Tanmateix, en el
mateix expedient, amb data 17 de
novembre de 1939 trobem una declaració signada pel mateix Ricardo
Cervera on manifesta que l’acusat
només li va disparar i el va ferir.
Un judici franquista podia aguantar
aquesta gran contradicció, i el condemnat fou afusellat el 13 de juny
de 1940, en base a una sentència
que contenia fets falsos.
Llocs de Memòria, Indrets de
Venjança
La injustícia repressiva franquista
es va aplicar massivament en base a
un model associat a camps de concentració, presons inhumanes i llocs
d’afusellament i enterrament. Getafe tenia una presó, l’actual biblioteca Ricardo de la Vega, edificada
el s. XVII. A les acaballes de novembre de 1938, l’alcalde Elías Pereira
Vara en va rebre l’ús per part del
Servei Nacional de Presons. Estava
concebuda com a presó dels partits
judicials de Getafe, Navalcarnero i
Chinchón, de manera que en el sud
del que avui és la comunitat de Madrid només hi havia aquesta presó
i la d’Aranjuez. Els anys 1939-40 la
presó estava absolutament massificada, amb unes xifres que semblen
increïbles per a un edifici relativament petit, sense aigua, serveis ni
cuina.
Segons el seu director, Eugenio Vargas, a inicis de 1940 hi havia 1.767 presos, repartits 1498 en
aquest edifici i 269 dones a l’”Hospitalillo de San José”. La xifra pot

semblar
exagerada,
però no es diferencia
dels nombres d’altres
presons que coneixem
de Madrid en aquells
moments. No era una
presó exclusiva de
Getafe i, a més, tenia un enorme tràfec
de presos. Investigacions personals fetes
a l’Arxiu Municipal i
a l’Arxiu del Centre
d’Inserció Social Victoria Kent (antiga presó Presó de Getafe. Foto de https://museovirtualpr.getafe.es/omeka/
El jutjat militar, l’acció de les aude Yeserías, on es conserven part
dels expedients de dones que van toritats civils, la denúncia feta per
estar a Getafe) m’han permès docu- múltiples persones que adquiria la
mentar una llista de 1.357 persones categoria de prova sense més i la
amb noms i cognoms que, en algun presó es complementaven amb una
moment en els primers anys de la altra peça central en l’organigrama
postguerra, van estar recloses en repressiu de Getafe. Es tracta d’un
indret d’execució i enterrament a
aquesta presó.
En una entrevista personal, Rosa- l’antiga carretera de Toledo, Km
rio Sánchez Mora (la Rosario Dinami- 14.100, fins ara només esmentat per
tera del poema de Miguel Hernán- fonts orals. L’existència d’aquest
dez) ens va deixar testimonis de la indret com a cementiri ja estava
seva estada en aquella presó i ex- documentat a l’Arxiu Municipal. Es
plicava com els presos i les preses va fer servir per enterrar fins l’any
rebien un quart de litre d’aigua al 1942 i es conservaria com un recinte
dia per beure i rentar-se i com, mal- clos fins l’any 1952, en què els cosgrat això, algunes van aconseguir sos van ser traslladats al cementiri
unes ampolles per ajuntar les ai- de la Concepción de Getafe
Les fonts orals indicaven que a
gües i aconseguir que els en sobrés
per atendre persones que estaven Getafe es va afusellar, però no esen pèssimes condicions. Quan va ser tablien xifres. Rosario Sánchez Mora
traslladada a la presó de dones de explicava que venien a les nits, més
Ventas, aquest centre li va semblar d’una vegada a la setmana a enun paradís en comparació amb el de dur-se tres o quatre homes en el
carro de les escombraries. Ella va
Getafe.
D’aquella presó en van sortir 39 estar-hi internada de maig a octupersones per ser afusellades en di- bre de 1939, la qual cosa faria uns
versos indrets. A aquesta xifra cal- 50 viatges, a 3 persones per viatdria sumar-hi altres 23 afusellades ge, farien un total de 150 persones
relacionades amb Getafe o inscrites ajusticiades. Però si fins ara noen el seu Registre Civil, tot i que més teníem testimonis, avui podem
desconeixem si aquestes persones afirmar que ja hi ha els primers dovan passar per la presó de Getafe. cuments que testimonien que realA més, podem esmentar 28 perso- ment hi va haver afusellaments a
nes més mortes durant la seva esta- Getafe. A l’Arxiu General i Històric
da a la mateixa presó, com figura al de la Defensa he trobat certificats
registre civil de la localitat (Volums mèdics de defunció signats per l’ofi44 i 45). Hi havia també l’Hospital cial mèdic que testimonien l’execuMilitar de Presoners, del qual conei- ció a Getafe de com a mínim 6 vexem, mitjançant el Registre Civil, la ïns: Eulogio Blanco Dorrego (S 8292,
mort de 38 persones, també inscri- 1939 Caixa 590, n. 3, afusellat el 21
de juny de 1939); Andrés Hurtado
tes en el seu volum 44.
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López (S 23637, L 5079, afusellat el
13 de juliol de 1940), i 4 persones
més afusellades el 25 de juliol de
1939: Cristóbal Soldevilla Ribera (S
20056, L 5199), Víctor Muñoz Butragueño (16 1564)Marcelino Zapatero
Jiménez (S 13482, L 5487) i Justo
Vizoso Butragueño (S16154, L 5186).
El certificat de Marcelino Zapatero indicava que que aquell dia va ser
afusellat, a més, Adolfo Mellado Hijosa, veí de Parla, i altres deu persones de les quals no dona cap dada.
Així doncs, només en un dia, el 25
de juny de 1939, hi va havewr, pel
capbaix, 12 execucions. Pel que fa
a Justo Vizoso, en el llibre de registre del cementiri de la Concepción,
una anotació que diu que va ser
traslladat des del Cementiri Militar
de Getafe el 18 d’abril de 1951, o
sigui, des del cementiri Km 14,100
de la ctra de Toledo. Aquests nous
documents col·loquen Getafe en el
mapa d’indrets d’afusellament de la
postguerra i obliguen a revisar l’estimació general de 3 o 4 persones
afusellades per dia, feta per Rosario
Sánchez Mora.
El que hem explicat fins ara ens
permet afirmar que el model de la
justícia franquista representa un
punt culminant de la injustícia repressiva a Espanya i que es va basar
en:
• L’acció per dret de victòria militar, que imposava una justícia
amb caràcter retroactiu i a l’inrevés.
• La denúncia convertida en prova,
sense mirar de trobar cap altre
fonament.
• L’absoluta manca de garanties per
als imputats.
• El seu caràcter massiu per tal de
seguir infonent terror. A l’Arxiu
General Històric de la Defensa,
trobem 491.975 expedients del
Tribunal Territorial Militar Primer.
El radi de jurisdicció d’aquest tribunal comprenia les actuals regions d’Extremadura, Castella la
Manxa, Madrid, Múrcia i el País
Valencià. I hi va haver altres tres
tribunales més.
• La crueltat i el tracte inhumà que
mirava de degradar el pres.
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Els presos de Getafe al Padró de
1940: Justícia de Classe
El padró de 1940 aporta la informació típica: nom i cognoms, any
de naixement, edat, estat civil, si
sap llegir i escriure, lloc de naixement, professió i residència dels
598 presos de la presó, la qual cosa
ens permet elaborar un perfil de les
principals característiques dels presos d’aquella època. Pel que fa a les
seves edats, es tracta de persones
joves. El grup de fins a 29 anys arribava al 30,76% i el de 30-39, el 33,61
%. D’aquesta manera els menors de
40 anys sumen el 64,37 % dels presos
totals. Els de 40-49 anys arriben al
21,90% i els més grans de 50 només
assoleixen el 13,69 %. El seu nivell
d’alfabetització era bo: sabia llegir
i escriure el 97,49 %. El 76,81% estava casat, un 21,99% era solter i un
1,2% era vidu.
Però l’aspecte més interessant a
tenir en compte és l’extracció sòcio-laboral d’aquestes persones. El
57,19 % tenia professions relacionades amb el primer sector; el 26,92%
amb el segon sector i el 13,57 % amb
el tercer. Són dades que podríem considerar normals en un poble agrari;
tanmateix, és realment significatiu
que pràcticament tots eren treballadors assalariats i, percentualment
insignificant el nombre de persones a
les quals podríem qualificar de pro-

pietaris: 4 industrials i potser alguna
de les persones relacionades amb els
oficis d’alimentació o comerç. Destaca també la pràctica inexistència
de professions liberals: 6 persones
(dos mestres, 2 infermers, un advocat i un veterinari) que representen
només un 1% del total.
Apareixen un total de 77 professions, la majoria sense gairebé repercussió estadística. El grup principal
està format per obrers agrícoles, un
41,8% del total. Després un 9% de
manobres i un 7,19% de llauradors.
Totes aquestes dades sobre l’extracció professional dels presos demostren el clar caràcter de classe de
la justícia/injustícia repressiva franquista. Fou un escarment colossal
contra tots els qui havien posat en
perill i en dubte l’ordre tradicional
vigent. Fou una guerra de classes, de
reacció de dominadors que veien en
perill els seus privilegis tradicionals
contra dominats que defensaven un
futur diferent. Acabada oficialment
la Guerra Civil, els vencedors van
mantenir aquest esquema. Havien
fet una Guerra i l’havien guanyada
per perpetuar el seu domini. La justícia/injustícia repressiva franquista
continuaria essent una justícia de
classe i el padró de Getafe de 1940
n’és una prova més: no és casualitat que la immensa majoria de les
professions corresponguin a treballadors assalariats.

Croquis sobre els afusellaments en el Km 14,100 de la ctra. de Toledo. Dibuix fet per Eusebio Vara,
testimoni, quan era infant, dels esdeveniments. Arxiu personal de l’autor.

LA REPRESSIÓ A SAN LORENZO DE EL ESCORIAL,
EL COR HISTÒRIC DEL FRANQUISME
Pedro Rubio Hoya

Llicenciat en Ciències de la Informació
per la UCM

V

aig començar la tasca d’investigació sobre la repressió de postguerra l’any 2004. Durant anys, la
meva mare, ja difunta, va voler saber en quin indret estava enterrat
el seu pare, assassinat, com altres
molts, el mes de juny de 1939 (com
es pot comprovar a les taules adjuntes).
Començar a investigar el parador
d’un represaliat a inicis del tercer
mil·lenni, és una tasca dura, sobretot si no tens gaire idea d’on
investigar i per fer-ho vaig tenir la
inestimable ajuda de la meva amiga
i companya de la Facultat de Ciències de la Informació, Mirta Núñez,
la qual em va facilitar el camí en la
investigació del que vaig anar descobrint cercant el meu avi.
Com ja se sap, tant els arxivers
com els titulars de jutjats on es
troben els Registres Civils no tenen
gaire tirada a col·laborar en res que
tingui a veure amb la Memòria Històrica ni amb la repressió de postguerra. Jo em vaig trobar amb un
jutge titular que em va posar les

coses molt difícils i em va arribar a
prohibir de publicar les dades, que
després de molt d’esforç vaig aconseguir extreure dels llibres del Registre Civil. No puc dir el mateix de
les funcionàries del jutjat esmentat, la col·laboració de les quals va
ser en tot moment de gran ajuda i
amabilitat
En el recorregut pels folis del registre, que abasten de 1939 a 1944,
vaig anar trobant un seguit d’executats, el meu avi entre ells, entre els
quals hi havia gent de tota mena de
professions, la qual cosa ve a confirmar que la venjança no va ser únicament política sinó de classe.
Els certificats de defunció estan
marcats per dues lletres: “F” d’afusellat i “G” que vaig suposar que
seria garrot i que, com es podrà llegir en el testimoni de l’únic supervivent d’aquell carnatge, no es va
poder confirmar. Tanmateix, un dels
testimonis orals que he recollit de
la filla d’un executat amb aquesta
“G” en el marge esquerre del document em va assegurar que “al meu

pare el van garrotar”.
En gairebé tots aquests certificats es constata que la causa de
la condemna és “per adhesió a la
rebel·lió”, afegitó comú a milers
de documents d’aquestes característiques. Cal remarcar que a la
llista d’executats només apareixen
aquells dels quals es té constància
documental, perquè són diverses i
repetitives les causes de defunció
per fractura de crani o vessament
cerebral, un clàssic que ve avalat
pels testimonis orals de familiars
supervivents. Un dels casos -no en
faré públic el nom de la família per
respecte- va ser el d’un soldat republicà que arribat del front a la fi de
la contesa bèl·lica, derrotat, manc
i que havia combatut a la batalla de
Brunete, creia haver trobat un asil
a la llar dels seus pares en el mateix San Lorenzo de El Escorial. Una
nit del mes de juny de 1939, segons
em va explicar el seu germà l’any
2005, uns falangistes se’l van endur
detingut i l’endemà el seu cadàver
va aparèixer en el pati d’una de les
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Certificat de defunció de Julián Hoya Martín

tres seus que Falange tenia en el
municipi i que es trobava a l’actual
carrer Leandro Rubio, segons les seves paraules. La causa de la mort va
ser fractura de crani perquè segons
els falangistes “s’havia llançat daltabaix d’un finestral del tercer pis
de l’habitatge”.
A la llista es podran trobar, indret,
data i hora de les execucions, procedència i professió dels represaliats i número de foli corresponent
als llibres dels diferents anys
Finalment vaig poder saber el dia,
l’indret i l’hora en què fou executat el meu avi, que consta com a
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indultat i que, com en milers de
casos, l’indult va arribar tard o es
va retenir fins que el condemnat ja
havia estat afusellat. La meva àvia,
la segona esposa del meu avi, va
haver d’escoltar aquelles paraules
que moltes vídues de tot Espanya
portarien com una pesada llosa la
resta de les seves vides “senyora el
seu marit va ser afusellat ahir”, 19
de juny de 1939, 43 anys, jornaler,
deixa esposa i tres fills. La fossa on
fou enterrat es trobava en un dels
patis del cementiri parroquial de
San Lorenzo de El Escorial i que, segons l’enterrador que durant dèca-

des va ser encarregat del recinte,
fou oberta l’any 1981 per tal que el
terreny aixoplugués el descans de
les monges del convent de Carmelites Descalces d’aqueixa localitat,
indret on el meu avantpassat va
passar l’última nit de la seva vida.
Testimoni de Guillermo Elvira
González, recollit l’any 2004, únic
supervivent dels presos que va hostatjar el convent de les Carmelites
Descalces de San Lorenzo de El Escorial. Quan va narrar la seva detenció i empresonament tenia 84
anys però conservava una imatge nítida del que va passar en aquell indret que, com molts altres convents
i edificis religiosos en tot el territori
nacional, va ser convertit en presó
i última morada per als presos que
entrant en “capella” eren afusellats, per regla general, l’endemà
de matinada
Tal com es pot verificar a les taules que hi ha a continuació, les execucions es duien a terme a primeres hores de la matinada i l’indret
triat era un barranc, avui convertit
en zona enjardinada, davant per
davant de la porta principal del cementiri
Guillermo Elvira González, veí
d’Alpedrete, ens explica la seva història. “Si serveix de res i per tal que
no torni a passar”, va dir entre llàgrimes “perquè jo he estat present
i ho he vist, tenia 17 anys”. El 28
de març de 1939 vaig ser detingut.
Vaig estar vuit dies a l’església d’Alpedretre, on anaven portant més
presos. Després els traslladaven a
un petit edifici que hi ha a Villalba
poble, al costat de l’ajuntament,
que va ser un col·legi i que estava
ple de nitrat de Xile ; “no sé com
no ens hi vam morir”, recordava.
Posteriorment “com xais lligats els
uns als altres amb cordes” els van
dur a Villalba estació, els van ficar
en un tren de bestiar juntament
amb més presos d’altres pobles i
van ser portats fins a El Escorial i
des de l’estació d’aquest municipi
al convent de les Carmelites Descalces a San Lorenzo. “Hi havia de tot:
dones embarassades que allà mateix parien... Jo pensava, aquests

infants on aniran a parar?, perquè
als seus pares els afusellaran després?”. L’amuntegament era total
“teníem els ulls al clatell del de davant, jo dormia amb un parent meu
que va ser el primer a ser executat.
Era Feliciano Esteban González, de
Collado Mediano, i tenia 26 anys, “i
amb ell n’hi van anar més, perquè
els anaven criant pel nom i adéu,
ja no van tornar”. Així un dia rere
un altre.
Jo crec que en tot El Escorial podria haver-hi en aquests mesos al
voltant de 500 presos. Allà, qualsevol espai que estigués lliure i oferís
una mica de seguretat, l’omplien
de presos, perquè tenien molta
gent que podia vigilar-los: soldats,
guàrdies civils, falangistes... Així,
segons venien els homes del front
que anaven perduts per El Escorial
amb la manta, els agafaven i els ficaven a la garjola. En el convent no
hi havia contacte ni amb capellans
ni amb monges. No hi anava ningú
a veure què passava; allà manaven
ells i els militars, que eren els qui
afusellaven, passaven llista i tot els
guàrdies civils i els falangistes.
Però el pitjor era quan anaves a
judici a declarar i et pegaven, tant,
que et posaven blau per veure si culpaves a algú. “Vostè coneixia en tal
o en tal altre? Sap d’algú que detingués algú de dretes i quants n’eren
a les joventuts, a la directiva?”
A mi em van tenir quatre dies en el
soterrani ple d’aigua, durant quatre
o cinc dies, i així vaig estar després
més de sis mesos amb una ciàtica
que per anar al wàter m’havien de
dur entre dos arrossegant-me..
Vaig anar a judici amb Carrizo,
l’alcalde de San Lorenzo de El Escorial, al qual van matar la setmana
següent i no sé on el van enterrar,
perquè a ell el van treure i jo em
vaig quedar
A mi em van detenir uns militars
canaris, em van tenir uns dies en
uns corrals de toros sense ni poder
fer les necessitats, i després d’allà,
lligat amb cordes, a l’estació de
ferrocarril de El Escorial..

El sis de setembre de 1939 l’alcalde Carrizo, que era diputat del Front
Popular, va ser emmanillat amb mi.
Als dos ens van portar junts a declarar, i els falangistes de El Escorial i
els guàrdies civils anaven tant a per
ell, que estava més temps a terra
que dempeus, i a la setmana o cosa
així de condemnar-lo a mort, el van
afusellar i ha d’estar enterrat al cementiri de San Lorenzo.
Tots els matins en treien
una tanda i els afusellaven, en treien quatre o cinc alhora. Portaven
una llista, els anomenaven i tots
allà asseguts en una manta, amb
una por..., amb els pèls de punta i
afamats, perquè només et donaven
una mitja boleta de pa d’aquest de
blat de moro, que és com el que donen a Astúries i unes llenties cuites,
plenes de cucs, que no hi havia qui
s’ho mengés. La gent era tot el dia
al wàter, es cagaven fora perquè no
hi havia temps
Tortures?
Pallisses, barbaritats. Recordo
d’un tal Sanchís, que era família de
la fàbrica d’embotits que hi havia
a la Cañada, a la província d’Àvila, que va enfollir. Al convent, sota
d’on érem nosaltres, hi havia un
pati i allà hi havia un bagul gran de
fusta on les monges ficaven coses
i que aleshores era buit, i l’hi van
ficar i el van tancar allà amb cadenats i feia uns crits... Els qui pegaven eren sobretot els falangistes,
i un que nosaltres anomenàvem el
motorista, que anava amb un vestit de cuiro i que picava molt. Els
afusellaments es feien darrere de la
finestra del pati. Jo era al segon pis,
era com una nau i des de la finestra
del wàter es veia tot. Però havies
d’anar amb molta cura perquè un
dia no et volessin una mà.
Al principi estàvem junts els homes i les dones, fins que ens van començar a distribuir. Allà va parir una
nena la dona de Marcelino Molinillo,
un dels qui van afusellar, que era de
Los Molinos. Però se’n van endur la
nena perquè els van matar, a ella,
a ell i a un germà. Els van matar

tots tres. Jo sé que els afusellaven
al pati del darrere del convent que
dóna a la muntanya i després se’ls
deurien endur al cementiri, dic jo.
Si no és que també hi ha fosses en
el convent. Jo dels garrotats no puc
dir res; sé què es comentava, però
no els vaig veure. Però sí vaig veure
els afusellaments, perquè teníem
la finestra i vèiem quan apuntaven
i quan queien. A la finestra no hi havia vidres i des d’allà es veia tot.
De la presó, no se’n va escapar ningú, només un guerriller que li deien
El Murallas, però es va amagar en
una claveguera, el van trobar i el
van matar allà mateix. A les Carmelites ja no s’hi cabia. Fins i tot feia
pudor i van decidir treure l’espectacle i endur-se’l a un altra banda.
(En realitat el que va passar és que
les monges es van posar en contacte amb l’arquebisbe de la capital
per tal que el convent deixés de ser
presidi i indret d’execució).
De la col·laboració amb el Foro
Social de la Sierra de Guadarrama, l’any 2008 vam poder col·locar
unes plaques i un petit monument
commemoratiu al cementiri parroquial de San Lorenzo de El Escorial
on, cada 14 d’abiril, se celebra un
acte commemoratiu en record dels
que han estat executats en aquest
indret
Cal indicar que, en un indret,
símbol de la monarquia espanyola
d’ençà de Felip II, aconseguir que la
Memòria Històrica, en la seva fase
reivindicativa, es faci present és
una cosa complicada i l’oblit, amanit amb l’estada temporal dels més
alts càrrecs del règim: Blas Pérez
González, Carrero Blanco, Arias Navarro… ha estat una assignatura de
compliment obligat. No m’ha estat
gens fàcil obtenir testimonis perquè el silenci dels vençuts té aquí
una especial significació i per reblar
aquesta afirmació només cal recordar la resistència que l’abat del Valle de los Caídos ha mantingut contra una decisió de la més alta instància de la justícia d’aquest país.
Amb això està tot dit.
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LLISTATS REPRESSIÓ FRANQUISTA A EL ESCORIAL
17/5/39

DESIDERIO ROSADO MATEOS
35 anys/Estat civil: no consta
Natural: El Escorial
Paleta
Mort a la presó de Carabanchel
Compliment de la pena capital imposada

G. 6,15 h

Rg 107

Foli 119

17/5/39

ALFONSO MEDRANO HERÁNDEZ
35 ANYS/Estat Civil: no consta
Natural: El Escorial
Paleta
Va morir a la presó de Carabanchel
Compliment de la pena capital imposada
TOMÁS BARRIO HERNANZ
26 anys/ casat
Natural: Gilet (València)
Paleta
Va morir al cementiri d’aquesta població
Compliment pena capital imposada

G. 6,30 h

Rg. 108

Foli 119

f. 19,40 h.

Rg. 110

Foli 129

RESTITUTO MATEOS ESPINOSA
39 anys/ casat
Natural: Cebreros
Jornaler
Va morir al cementiri d’aquesta població
Execució sentència judici sumaríssim
FABIÁN CAMISÓN CABELLO
25 anys/casat
Natural: Plasència (Càceres)
Mosaista
Va morir al cementiri d’aquesta localitat
Execució sentència judici sumaríssim
JOSÉ ABASCAL CARRASCAL
27 anys/casat
Natural: Collado Villalba
Paleta
Va morir al cementiri d’aquesta població
Execució sentència judici sumaríssim
MANUEL ALONSO PEÑA
29 anys/casat
Natural: Collado Villalba
Paleta
Va morir al cementiri d’aqusta població
Execució sentència judici sumaríssim
LUÍS MAURES SIMÓN
27 anys/casat
Natural: Collado Villalba
Paleta
Mort al cementiri d’aquesta població
Execució sentència judici sumaríssim
FRANCISCO DEL BURGO GONZÁLEZ
39 anys/casat
Natural: Collado Villalba
Jornaler
Va morir al cementiri d’aquesta localitat
Execució sentència judici sumaríssim
EMILIANO MONTERO BENITO
43 anys/Estat civil: no consta
Natural: Fuencarral
Fuster
Va morir al cementiri d’aquesta localitat
Execució sentència judici sumaríssim
VICENTE TRABANCA DURAN
31 ANYS/CASAT
Natural: Sanchidrián
Paleta
Va morir en un barran a prop del cementiri
Execcució sentència judici sumaríssim
FERNANDO DEL VAL BRASO
24 anys/solter
Natural: El Pardo
Jornaler
Va morir en un barranc prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim

f. 19,40 h.

Rg. 110

Foli 120

f. 19,45

Rg. 111

Foli 121

f. 19,45 h.

Rg. 112

Foli 121

f. 19,45 h

Rg. 112

Foli 121

f. 19,45 h

Rg. 114

Foli 122

f. no consta hora

Rg. 122

Foli 126

f. no consta hora

Rg. 123

Foli 127

F. 6 h.

Rg. 174

Foli 152

F. 6 h.

Rg. 175

Foli 153

17/5/39

17/5/39

17/5/39

17/5/39

17/5/39

25/5/39

25/5/39

25/5/30

14/7/39

14/7/39
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14/7/39

14/7/39

14/7/39

14/7/39

14/7/39

14/7/39

14/7/39

29/7/39

20/1/40

20/1/40

25/1/40

25/1/40

SANTIAGO VALLE GARCÍA
26 anys/solter
Natural: Hervas
Xofer
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
MANUEL SEBASTIÁN EDO
24 anys/casat
Natural: València
Xofer
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
MOISES ARCONES GONZÁLEZ
22 anys/solter
Natural: El Pardo
Paleta
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
GABRIEL RAMOS MARTÍNEZ
29 anys/casat
Natural: Morón
Jornaler
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
JUAN BARBERO VICENTE
28 anys/solter
Natural: Navas del Marqués
Xofer
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
BERNARDINO BARBERO VICENTE
23 anys/solter
Natural: Navas del Marqués
Xofer
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
LUÍS CRESPO GONZÁLEZ
40 anys/casat
Natural: Collado Villalba
Paleta
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
JOSÉ CAMPOS GONZÁLEZ
34 anys/casat
Natural: Collado Villalba
Ferroviari
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
FERNANDO ORTIZ ASENSIO
33 anys/casat
Natural: Sevilla
Practicant
Sentència de pena de mort pronunciada per Consell de Guerra el dia
10/11/39
Ofici d’Auditoria de l’exèrcit d’ocupació del dia 16/1/40
FERNANDO COMENDADOR DEL HOYO
20 anys/casat
Natural: Madrid
Músic
Sentència de pena de mort pronunciada per Consell de Guerra el dia
10/11/39
Ofici d’Auditoria de l’exèrcit d’ocupació de data 16/1/40
JULIÁN PIZARRO HERRANZ
24 anys/casat
Natural: Santa María de la Alameda
Jornaler
VA MORIR EL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 1939.
Ofici d’Auditoria de l’exèrcit d’ocupació de data 18/1/40
TOMÁS BRAVO MONTERO
20 anys/solter
Natural: Villanueva del Pardillo
Jornaler
VA MORIR EL 4 DE SETEMBRE DE 1939
Ofici d’Auditoria de l’exèrcit d’ocupació de data 22/1/40

F. 6 h.

Rg. 176

Foli 153

F. 6 h.

Rg. 177

Foli 154

F. 6 h.

Rg. 178

Foli 154

F. 6,30 h

Rg. 179

Foli 155

F. 6,30 h.

Rg. 180

Foli 155

F. 6,30 h.

Rg. 181

Foli 156

F. 6,30 h.

Rg. 182

Foli 156

F. 20 h.

Rg. 197

Foli 164

F. no consta hora

Rg. 6

Foli 204

F. no consta hora

Rg. 7

Foli 20

F. no consta hora

Rg. 8

Foli 205

F. no consta hora

Rg. 9

Foli 205
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3/2/40

3/2/40

3/2/40

23/6/39

23/6/39

23/6/39

23/6/39

23/6/39

23/6/39

23/6/39

23/6/39

23/6/39
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VICENTE GONZÁLEZ GARCÍA CARRIZO
39 anys/casat
Natural: San Lorenzo de El Escorial
Empleat
VA MORIR EL 17 DE NOVEMBRE DE 1939.
Ofici d’Auditoria de l’exèrcit d’ocupació de data 20/1/40
VALENTÍN MARTÍN GARCIMARTÍN
22 anys/solter
Natural: Tornadizos
Militar
VA MORIR EL 10 DE MARÇ DE 1938
Ofici d’Auditoria de l’exèrcit d’ocupació de data 24/1/40
JULIO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
43 anys/solter
Natural: Guadarrama
Jornaler
VA MORIR EL 17 DE NOVEMBRE 1939
Ofici d’Auditoria de l’exèrcit d’ocupació de data 24/1/40
JULIÁN MOLINILLO CADALSO
28 anys/Casat
Natural: Collado Mediano
Picapedrer
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
DIONISIO HERNÁNDEZ SALINERO
38 anys/Estat Civil...
Natural: El Escorial
Fuster
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
GREGORIO ALONSO MARTÍN
36 anys/casat
Natural: Los Molinos
Paleta
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
ANASTASIO APARICIO ORTEGA
52 anys/casat
Natural: Los Molinos
Jornaler
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
RUFINO SOTO CAMACHO
21 anys/solter
Natural: Poyales del Hoyo
Jornaler
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
BENITO ALONSO CASTRO
27 anys/casat
Natural: El Escorial
Picapedrer
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim

G. n consta hora

Rg. 12

Foli 207

F. no consta hora

Reg. 13

Foli 207

F. no consta hora

Rg. 14

Foli 208

f. 6 h.

Rg. 155

Foli 145

f. 6 h.

Rg. 156

Foli 143

F. 6 h.

Rg. 157

Foli 144

F. 6 h.

Rg. 158

Foli 144

F. 6, 30 h.

Rg. 159

Foli 145

F. 6 h.

Rg. 160

Foli 145

MARIANO DE LAS HERAS ALVARO
22 anys/Solter
Natural: Collado Mediano
Jornaler
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
EUGENIO COUTO CASTRO
31 anys/casat
Natural: El Escorial
Professió: No consta
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
FELICIANO ESTEBAN GONZÁLEZ
26 anys/solter
Natural: Collado Mediano
Picapedrer
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim

f. 6,30 h

Rg. 161

Foli 146

F. 6,30 h.

Rg. 162

Foli 146

F. 6 h.

Rg. 163

Foli 147

23/6/39

FÉLIX HERNÁN GÓMEZ
33 anys/solter
Natural: Guadarrama
Pagès
Va morir en un barranc a prop del cementiri

F. 6,30 h.

Rg. 164

Foli 147

29/7/39

EMILIO RUBIO MARTÍNEZ
36 anys/Casat
Natural: Collado Villalba
Carter
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
VICENTE GARCÍA GARCÍA
37 ANYS/Casat
Natural: Hernani
Fuster
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
MARCOS MONTALVO ROMERO
49 anys/casat
Natural: Cercedilla
Paleta
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
ENRIQUE MOLERO HERRERO
23 anys/solter
Natural: Los Molinos
Paleta
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Nota: hi ha una altra inscripció amb les mateixes dades que diu: Va morir
en compliment de la pena de mort pronunciada pel Consell de Guerra el dia
29 de juliol de 1939. La inscripció es practica en virtut d’Ofici de l’Audiència de l’exèrcit d’ocupació amb data 4/11/39
CECILIO GARCÍA
41 anys/casat
Natural: Collado Villalba
Empedrador
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
ESTEBAN DÍAZ ORGANISTA
36 anys/casat
Natural: Hoyo de Pinares
Jornaler
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
FELIPE SÁNCHEZ SÁEZ
31 anys/solter
Natural: Cebreros
Jornaler
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim

F. 20 h.

Rg. 198

Foli 164

F. 20 h.

Rg. 199

Foli 165

F. 20 h.

Rg. 200

Foli 165

29/7/39

29/7/39

29/7/39

29/7/39

26/8/39

26/8/39

20/1/40

22/2/40

9/3/40

TOMÁS LABRANDERO MONTERO
42 anys/casat
Natural: Cebreros
Jornaler
Sentència de pena de mort pronunciada per Consell de Guerra el
17//11/39.
Ordre (ofici) d’Auditoria de l’exèrcit d’ocupació de Madrid de 23/12/39
CIRILO APARICIO BENITO
34 anys/vidu
Natural: Pegueritos (Àvila)
Professió: no consta
Va morir en complir-se la sentència de pena de mort pronunciada per Consell de Guerra de data 10 d’octubre de 1939.
Ofici de l’Auditoria de l’exèrcit d’ocupació de data 14/Febrer/1940
JUAN MARTÍNEZ MONSEÑANO
46 anys/casat
Natural: Madrid
Bronzista
va morir el 15 de novembre 1939, en haver-se complert la sentència de
pena de mort pronunciada per Consell de Guerra. Ofici d’Auditoria de
l’exèrcit d’ocupació de data 29 de febrer de 1940.

F. 20 h.
Rg. 201
Rg. 256

Foli 166
Foli 193

F. 20 h.

Rg. 202

Foli 166

F. 7,30 h

Rg. 220

Foli 175

F. 7,30 h

Rg. 221

Foli 176

F. no consta hora

Rg. 5

Foli 203

f. No consta hora Rg. 22

Foli 212

F. no consta hora

Foli 214

Rg. 26
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22/2/41

26/2/41

2/9/41

2/9/41

2/9/41

3/9/41

20/4/39

20/4/39

6/5/39

6/5/39

6/5/39

6/5/39
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JULIÁN RAPADO REPOLLO
21 anys/solter
Natural: Madrid
Platejador de llunes
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
LUÍS CUELLAR RODRÍGUEZ
52 anys/casat
Natural: Añover del Tajo (Toledo)
Guàrdia Civil
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
HONORATO VÉZQUEZ MAROTO
28 anys/solter
Natural. San Lorenzo de El Escorial
Jornaler
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat
Afusellament per execució sentència judicial
NICETO GARCÍA GARCÍA
31 anys/ Casat
Natural: San Lorenzo de El Escorial
Fuster
Va morir al cementiri d’aquesta localitat
Afusellament per execució de sentència judicial

F. 6 H.

Rg. 169

Foli 285

F. 6 h.

Rg. 170

Foli 286

F. 4,30 h

Rg. 220

Foli 13

F. 4,30 h

Rg. 221

Foli 13

RODRIGO HERRERO MORENO
27 anys/casat
Natural: San Lorenzo de El Escorial
Professió: no consta
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat
Afusellament per execució sentència judicial
ALBERTO REDONDO PASTOR
34 anys/casat
Natrual: San Lorenzo de El Escorial
Pintor
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat
Afusellament per execució de sentència judicial
FLORENCIO MORAL ESTEBAN
25 anys/casat
Natural. Las Navas del Marqués (Àvila)
Resiner
Va morir en el cementiri d’aquesta població Fossa 23, pati n. 3 filla 2a.
ARTURO SÁNCHEZ GARCÍA
22 anys/solter
Natural: Robledo de Chavela
Professió: No consta
Va morir en el cementiri d’aquesta població
Execució sentència judici sumaríssim
Fossa, 23, pati n. 3 fila 2a
JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ
24 anys/solter
Natural: Valdemorillo
Traginer
Va morir en el cementiri d’aquesta població
Execució sentència judici sumaríssim
LEONCIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Natural: Pegueritos (Àvila)/ Casat
Paleta
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat
Execució sentència judici sumaríssim
JOSÉ JORGE VILLAGROY
4 anys/casat
Empleat de banca
Va morir en el cementiri de la població
Execució sentència judici sumaríssim
DAMIÁN RODAO ARRIBAS
34 anys/casat
Natural: San Lorenzo de El Escorial
Paleta
Va morir al cementiri d’aquesta població
Execució sentència judici sumaríssim

F. 4,30 h

Rg. 222

Foli 14

F. 5 h.

Rg. 223

Foli 14

f. 6h.

Rg. 78

Foli 104

F. 6h.

Rg. 79

Foli 105

f. 6,30 h

Rg. 91

Foli 111

f. 6,30 h

Rg. 92

Foli 111

f. 6,30 h.

Rg. 93

Foli 112

f. 6,30 h

Rg. 94

Foli 112

6/5/39

6/5/39

6/5/39

17/5/39

25/5/39

25/5/39

25/5/39

2/6/39

2/6/39

2/6/39

2/6/39

2/6/39

MARIANO VÁZQUEZ ZAPATERO
48 anys
Natural: No consta/Estat civil: No consta
Intèrpret
Va morir al cementiri d’aquesta població
Execució de sentència sumaríssim
EUGENIO GONZÁLEZ RUBIO
Natural: Serranillo
30 anys/Estat civil: no consta
Jornaler
Va morir en el cementiri d’aquesta població
Execució de sentència judici sumaríssim
JESÚS ROSADO PASCUAL
46 ANYS/Estat civil: no consta
Natural: Las Navas del marqués
Pagès
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat
Execució sentència judici sumaríssim
MÁXIMO MATEOS RUBIO
28 ANYS/Estat civil no consta
Natural: El Escorial
Paleta
Va morir a la presó de Les Carmelites
MARIANO RODRÍGUEZ RUBIO
46 anys/Estat civil: no consta
Natural: Cebreros
Pastor
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat
Execució sentència judici sumaríssim
EMILIO VILLALBA ROSADO
30 anys/Estat civil: no consta
Natural: Cebreros
Fuster
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat
Execució sentència judici sumaríssim
RAMON AYUSO ORGANISTA
34 anys/Casat
Natural: Hoyo de Pinares
Jornaler
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat
Execució sentència judici sumaríssim
EULOGIO GRANDE ARRIBAS
38 anys/Estat civil: no consta
Natural: Villalba
Vaquer
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
ALBERTO SALINAS SANZ
33 anys/ solter
Natural: Collado Villalba
Picapedrer
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
ÁNGEL CUESTA GONZÁLEZ
27 anys/casat
Natural: Collado Villalba
Sabater
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
DOMINGO BLANCO MUÑOZ
38 anys/casat
Natural: Segòvia
Professió: no consta
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
FELIPE GONZÁLEZ BLÁZQUEZ
54 anys/Solter
Natural: Cebreros
Jornaler
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim

f. 6,30 h.

Rg. 95

Foli 113

f. 6,30 h.

Rg. 96

Foli 113

f. 6,30 h

Rg. 97

Foli 114

G. 6 h.

Rg. 106

Foli 118

F. no consta hora

Rg. 124

Foli 127

F. no consta hora

Rg. 125

Foli 128

F. no consta hora

Rg. 126

Foli 128

F. 19 h.

Rg. 130

Foli 130

F. 19 h

Rg. 131

Foli 131

F. 19 h.

Rg. 132

Foli 132

F. 19 h.

Rg. 133

Foli 132

F. 19 h.

Rg. 134

Foli 132
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2/6/39

2/6/39

10/6/39

10/6/39

19/6/39

19/6/39

19/6/39

19/6/39

23/6/39

23/6/39

23/6/39

6/9/41

94

HIGINIO REVIEJO GONZÁLEZ
35 anys/casat
Natural: Cebreros
Jornaler
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
MANUEL PULIDO NIETO
43 anys/casat
Natural: Martos
Carnisser
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
FELIPE HERRANZ CARRERO
45 anys/Casat
Naatural: Collado Villalba
Guardaagulles
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
MARCELINO MOLINILLO CADARSO
27 anys/solter
Natural: Collado Mediano
Jornaler
Va morir en un barranc a prop del cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
EDUARDO HERNAN GÓMEZ CANO
38 anys/casat
Natural: Guadarrama
Conductor
Va morir en un barranc a prop del Cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
JULIÁN HOYA MARTÍN
41 anys/casat
Natural: Robledo de Chavela
Jornaler
Va morir en un barranc a prop del Cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
MANUEL RUIZ GONZÁLEZ
25 anys/solter
Natural: Ocaña
Carter
Va morir en un barranc a prop del Cementiri
Execució sentència judici sumaríssim
ALEJANDRO ALONSO PEÑA
33 anys/casat
Natural: Collado Villalba
Paleta
Va morir en un barranc a prop del Cementiri
Execució sentència judici

F. 19 h.

Rg. 135

Foli 133

F. 19 h.

Rg. 136

Foli 133

F: 6 h

Rg. 139

Foli 135

F. 6 h.

Rg. 140

Foli 135

F. 6 h.

Rg. 145

Folli 138

F. 6 h

Rg. 146

Foli.
Causa
13581

F. 6 h.

Rg. 148

Foli 139

F. 6 h.

Rg.149

Foli 140

ÁNGEL RAMÍREZ GARCÍA
30 anys/casat
Conductor
Va morir en un barranc a prop del Cementiri
Execució sentència judici
ABUNDIO NIETO GALLEGO
40 anys/casat
Natural. Mingorria (Àvila)
Ferroviari
Va morir en un barranc a prop del Cementiri
Execució sentència judici
AMALIO PINTOS SACRISTAN
28 anys/Solter
Natural: Muñoz....)
Jornaler
Va morir en un barranc a prop del Cementiri
Execució sentència judici
JOSÉ HERNANDO RASCONES
52 anys/Casat
Natural: Burgos
Empleat
va morir el 28 de maig de 1940, la inscripció es fa el 6/9/1941 per ordre
rebuda del Jutge militar d’executòries “2” de Madrid, de data 28 d’agost
de 1941

F. 6 h.

Rg. 152

Foli 141

F. 6 h.

Rg. 153

Foli 142

F. 6 h.

Rg. 154

Foli 142

F. no consta hora

Rg. 225

Foli 15

6/9/1941

6/9/1941

6/9/1941

18/9/41

1410/41

14/10/41

14/10/41

14/10/41

14/10/41

MANUEL BALLESTEROS MORAGÓN
53 anys/casat
Natural: Toledo
Comerciant
va morir el 28 de maig de 1940.
La inscripció es practica en virtut d’ordre rebuda del Jutge militar d’executòries “2” de Madrid, de data 28 d’agost de 1941
CARMELO GIMÉNEZ GIMÉNEZ
28 anys/Casat
Natural: San Lorenzo de El Escorial
va morir el 28 de maig de 1940, per compliment de sentència de pena de
mort.
La inscripció es practica en virtut d’ordre rebuda del Jutge militar d’executòries “2” de Madrid, de data 28 d’agost de 1941.
FÉLIX ESTEBAN CALLEJO
31 anys/Solter
Natural: San Lorenzo de El Escorial
Paleta
va morir el 28 de maig de 1940
La inscripció es practica en virtut d’ordre rebuda del Jutge militar d’executòries “2” de Madrid, de data 28 d’agost de 1941.
AGAPITO GÓMEZ PASTOR
22 anys/Casat
Natural: San Lorenzo de El Escorial
Paleta
va morir el 6 de novembre de 1940
En compliment de sentència de pena de mort
La inscripció es practica en virtut d’ordre rebuda del Jutge militar d’executories “2”de Madrid, de data 12 de setembre de 1941
VICENTE JIMÉNEZ DEL POZO
21 anys/casat
Natural: Àvila
Teixidor
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat. Afusellament per compliment
de sentència judicial, ordre del Jutge militar d’aquesta plaça, amb data
d’ahir dimanant del sumari n. 94
SIMÓN CANALES LÓPEZ
21 ANYS/Solter
Natural: Torballes? (Àvila)
Jornaler
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat.
Afusellament per execució sentència judicial Sumari n. 94
AGUSTÍN SÁNCHEZ BALLESTEROS
22 anys/Solter
Natural: Chozas de la Sierra (Madrid)
Paleta
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat.
Afusellament per execució sentència judicial.
La inscripció es practica per ordre del Jutge militar d’aquesta Plaça, data
d’ahir dimanant del sumari n. 94
TOMÁS COBEÑA DE LA PEÑA
36 anys/ Casat
Natural: San Lorenzo de El Escorial
Picapedrer
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat.
Afusellament per execució sentència judicial.
La inscripció es practica per ordre del Jutge militar d’aquesta Plaça, data
d’ahir dimanant del sumari n. 66.549
FRANCISCO RUBIO BENITO
27 anys/casat
Natural: San Lorenzo de El Escorial
Xofer
Va morir en el cementiri d’aquesta localitat
Afusellament per execució sentència judicial.
La inscripció es practica per ordre del Jutge militar d’aquesta Plaça, data
d’ahir dimanant del sumari n. 66.549

F. no consta hora

Rg. 226

Foli 16

F. no consta hora

Rg. 227

Foli 16

F. no consta hora

Rg. 228

Foli 17

F. no consta hora

Rg. 230

Foli 18

F. 5 h.

Rg. 234

Foli 20

F. 5 h

Rg. 235

Foli 20

F. 5 h.

Rg. 236

Foli 21

F. 5 h.

Rg. 237

Foli 21

F. 5 h.

Rg. 238

Foli 22
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EL COMPROMÍS SOCIAL I POLÍTIC DE LA FAMÍLIA MESÓN DOÑA

Rosario Calero Grillo
Tina Merino Tena

Alexis Mesón Doña a la Galeria n. 6 de la Presó Model de Barcelona, on va passar 17 mesos.

“Senyora Perón: fa sis anys van
afusellar el meu pare i ara volen
afusellar ma mare. Ajudi’m, si us
plau, a no quedar orfe”. Així començava la carta que Alexis Mesón
Doña va escriure el mes de juny de
1947 a Eva Perón que, en aquells
moments era de visita oficial a Espanya.
Alexis era un nen, vivia amb la
seva àvia Paca i tots dos van trucar
a moltes portes per intentar salvar
Juana, fins i tot van anar a la nunci-
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atura de Madrid, però no van aconseguir res
La idea de la carta a Eva Perón se
li va ocórrer a un humorista i artista de varietats argentí, anomenat
Biondi, que aquells dies actuava a
Madrid.
Per aquelles casualitats de la vida,
una germana de la seva mare, Josefa Doña, coneguda com Valia, treballava en una companyia de teatre
argentina on va conèixer en Biondi,
el qual, juntament amb en Dick,

van constituir un duet que va tenir
força èxit tant a Argentina com a
Espanya en els anys quaranta i cinquanta, segons ens explica Alexis,
es va enamorar de la seva tia. Valia
li va explicar que tenia una germana
empresonada condemnada a mort
per un atemptat a l’ambaixada argentina a Madrid l’any 1947. Com
que la directora de la companyia on
treballava Biondi era parenta d’Evita, a Biondi li va passar pel cap la
idea de la carta.
Alexis recorda l’angoixa que es
respirava a casa seva quan la seva
mare va ser condemnada a mort.
Quan la Juana era en capella, va
arribar l’indult de la pena de mort
per 30 anys de presó. Quan el jutge
la va cridar per comunicar-li la notícia, la Juana li va preguntar pels
seus companys detinguts, al voltant
de cinquanta. Aquest li va comunicar que tots menys Genaro havien
estat afusellats. “No m’han fet cap
favor”, li va respondre Juana. Era el
28 d’agost de 1947.
Alexis tenia nou anys quan va
escriure aquesta carta sobre un
hule de quadradets blaus i blancs.
S’emociona quan ens ho explica.
És veí nostre a Esplugues de Llobregat. L’últim dia del mes de gener d’aquest any va rebre la Tina,
a qui ja coneixia de feia anys, i un

servidor al seu habitatge del carrer
Quintana. Ens va acollir amb estima i amabilitat acompanyat d’una
crossa que, conjunturalment, l’ajuda a desplaçar-se. Des del balcó del
seu pis, un desè, ens va ensenyar
les vistes espectaculars del Baix
Llobregat de què gaudeix i el mar.
“Aquí prenc el sol als matins per a
la vitamina D”, diu l’Alexis. Passem
al menjador i ens convida a seure,
no sense abans justificar que la seva
dona no es trobava gaire bé i estava
descansant.
De seguida observem que l’Alexis
és una persona que està acostumada
a parlar i a expressar-se en públic.
Com diria unes quantes vegades durant l’entrevista, jo he estat un venedor i així m’he guanyat la vida. A
nosaltres no ens ven res, més aviat
ens regala la seva història, la història del seu pare i, sobretot, la història de la seva mare, Juana Doña.
Juana Doña i Eugenio Mesón van
néixer a Madrid; ella el 1918 i ell
el 1916. Tots dos provenien de famílies humils i treballadores i van
començar a militar, essent adolescents, dins de les Joventuts Comunistes de Madrid. Durant la Segona
República, tots dos van treballar
políticament en llocs de responsabilitat en el procés d’unificació amb
les Joventuts Socialistes. L’Eugenio
va ser secretari general de Madrid
de la Joventut Socialista Unificada
(JSU) i també membre del Comitè
Provincial del Partit Comunista de
Madrid. La Juana va ser secretària
femenina del Comitè Central de les
JJCC i, posteriorment, la responsable de l’Agrupació de Dones Antifeixistes. La Juana i l’Eugenio es van
conèixer a les Joventuts Comunistes i van formalitzar la seva relació
l’any 1936. L’Alexis ens explica que
la primera nit de noces la van passar a casa de la Passionària
Durant la Guerra Civil, tant Juana
com Eugenio van participar activament en la defensa de Madrid en els
llocs que el partit els va assignar.
Quan Madrid estava assetjat, l’any
1937, va néixer la seva filla Lina,
que moriria de meningitis als set
mesos de vida. Alexis, que naixeria

l’any 1938, no va
arribar a conèixer
sa germana.
Els fets se succeeixen a una velocitat de vertigen. El
mes de març del
39, el dia 5, hi ha
el cop d’Estat de
Segismundo Casado contra el govern
del socialista Juan
Negrín.
Aquest
fet va ser el tret
de gràcia per a la
República. Casado, amb el suport
d’alguns dirigents
socialistes (Julián
Besteiro i Wenceslao Carrillo) i
de caps militars
com l’anarquista
Cipriano Mera, es
van enfrontar a les
unitats republicanes d’oficials i miEugenio Mesón Gómez assassinat amb 24 anys. Foto cedida pel seu fill
licians comunistes
Alexis Mesón
de Madrid i València, disposades a resistir. A mitjans seu fill Alexis de tres anys.
El mes de març de 1939, la Juana
de març la balança militar es va
decantar a favor dels revoltats i els va fugir de Madrid a Alacant juntapartidaris de la resistència van ser ment amb el seu fill Alexis, el seu
afusellats o detinguts. Tot per res germà i el seu sogre per tal de sortir
ja que Franco, que havia engalipat del país, cosa que no van aconseCasado, no va voler saber res de les guir. Van ser empresonats i conduïts
promeses que li havia fet i a les aca- al camp de concentració de “Los Alballes de març va entrar a Madrid mendros”, d’on van passar a la preper tal d’ocupar-lo, quan la Junta só d’Alacant i posteriorment a un
de Casado ja havia desmobilitzat i altre camp. Atesa la impossibilitat
de classificar tantes persones en els
esclafat qualsevol resistència.
Entre els detinguts hi havia el camps, van ser enviades a les seves
pare de l’Alexis, Eugenio Mesón. ciutats d’origen on serien controVa escapar de Casado, però no de lades i detingudes pels comitès de
la repressió franquista. Ell i dotze Falange. Així que la Juana, la seva
camarades van ser executats el 3 de germana i el seu fill foren conduïts
juliol de 1941 a les parets del ce- a Madrid en un tren de mercaderies
mentiri de l’Este a Madrid. L’Alexis juntament amb altres preses i els
ens explica, emocionat, que amb seus fills. En aquest interminable
prou feines té imatges de la vida viatge, que va durar set dies, en
amb el seu pare, però si recorda una de les parades, la guàrdia civil
que, quan el van portar a veure’l va obrir la porta del vagó i, davant
a la presó, el seu pare el va aixe- de la pudor fètida que en sortia, un
car enlaire. Si tanca els ulls recorda guàrdia va preguntar: “¿qué es lo
aquest moment, ens diu amb llàgri- que hay aquí? Mierda y niños mumes als ulls. L’Eugenio tenia amb ertos”, li va respondre una veu de
prou feines 24 anys i deixava orfe el dins del vagó.
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En arribar a Madrid va viure amagada en diferents indrets alhora que
contactava amb el que quedava de
l’organització del PCE en la clandestinitat. És en aquests moments,
juny de 1939, quan va acudir amb
documentació falsa a la presó per
veure el seu marit Eugenio. Segons
ens explica Alexis, es va fer passar
per la seva tia Elena, la germana
del seu pare. Per si no fos poc el
risc que corria ella i la seva família,
va col·laborar també en un pla per
treure de la presó diversos dirigents
comunistes de Madrid. Pla que no va
tenir èxit.
A les acaballes de 1939, Juana
Doña, la seva germana i la seva
mare, Paca Jiménez, van ser detingudes, torturades i acusades de pertànyer al PCE. La germana i la mare
van sortir ben aviat de la presó,
però ella no en sortiria fins al 1941.
Posada en llibertat, el 28 de maig,
va aconseguir de visitar l’Eugenio a
la presó a través d’un capellà corrupte que, a canvi d’un suborn, va
fer un simulacre de casament per
fer possible una trobada particular
entre la Juana i l’Eugenio. L’última.
Després de la sortida de la Juana de
la presó, van afusellar l’Eugenio,
juntament amb altres dotze camarades. Era el 3 de juliol de 1941.
La meva mare, Juana Doña, va
ser una dona molt valenta, ens diu
l’Alexis. Desaparegut el meu pare,
la Juana no es va acovardir mai i va
continuar batallant des de la seva
militància comunista en aquells
anys de repressió ferotge, alhora
que va haver de guanyar-se la vida
en aquells temps tan difícils. Alexis
explica que sempre va viure envoltat de dones: de la seva mare, de
la seva àvia Paca i la seva besàvia
Esperanza. De dones valentes i amb
molt de coratge. Van vendre pa
d’estraperlo en els mercats de Madrid i van fer tripijocs aquí i allà per
sobreviure.
El 26 de febrer de 1947, el dia
que el nostre amfitrió feia 9 anys,
la policia va detenir altre cop Juana Doña, acusada de formar part de
la cèl·lula que va atemptar contra
l’ambaixada argentina a Madrid,
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després que l’ambaixador d’aleshores declarés a la premsa que Espanya era un país en pau. Condemnada a dues penes de mort, l’enginy
de l’humorista Biondi, les casualitats de la vida i la carta de l’Alexis,
van salvar Juana Doña de l’escamot
d’afusellament, però no la van salvar del dolor que va sentir quan el
jutge li va comunicar que li havien
commutat la pena per trenta anys
de presó, però que havien afusellat
la resta de camarades
L’Alexis recorda amb molt de dolor i angoixa aquell període de la
seva vida, especialment el temps
en què sa mare va estar en capella
tot esperant l’execució. Ens explica
que fins i tot dos germans de Juana
van desertar del servei militar i van
marxar a França per aconseguir salvar la seva mare. Juana va ingressar
a la presó de Ventas i més tard va
ser traslladada a les presons de Segòvia, Guadalajara i Alcalá de Henares. Durant els primers anys que
la Juana va ser a la presó l’Alexis va
viure amb la seva àvia, la seva besàvia i també a casa d’una tia seva en
diferents corralas de Madrid.
L’any 1950, l’Alexis, amb dotze
anys, va venir per primer cop a Barcelona acompanyat de la seva àvia
Paca després que la seva tia Valia
tingués un cert èxit en el teatre de
varietats d’aleshores. Van anar a
viure al Passeig de l’Exposició on vivien la seva tia i el seu marit. “Ens
va canviar la vida”, recorda l’Alexis. Era un pis modern, amb aigua
corrent freda i calenta, gas, bany i
amb totes les comoditats que mai
no havíem tingut a la corrala.
L’Alexis va començar a treballar
abans de fer catorze anys de repartidor i amb 23 ja era cap de vendes de Trinaranjus. Mentre va estar vivint i treballant a Barcelona,
sempre va aprofitar les vacances de
Nadal i d’estiu per visitar la seva
mare en les diferents presons per
on va passar. La seva tia Valia escrivia cada dia a Juana durant tots
els dies i anys que Juana va estar a
la presó, per tal que sabés del seu
fill i la seva família. Sempre, Cada
dia. La Cheli, la germana que vivia a

Madrid, la va visitar cada setmana.
La Juana va romandre a la presó
14 anys, fins al 1961. Quan va recuperar la llibertat, l’Alexis tenia 23
anys. Va recuperar la seva mare que
va venir a Barcelona amb ells, però
va perdre la seva àvia Paca el 1962 i
emocionat ens diu que “de la meva
mare me’n van separar i la mort em
va separar de la meva àvia”.
Quan va ser en llibertat la Juana de seguida va marxar a França
i va contactar amb el PCE; es va
vincular amb el moviment feminista, encara en fase de creixença.
Després va fundar el Moviment per
l’Alliberament i Igualtat de la Dona.
Des de 1973 a 1975 va formar part,
juntament amb l’Alexis, del PC
(m-l) i va dirigir des de París la Unió
Popular de Dones.
Va estar també a l’ORT i va participar en la formació del PCPE, al
costat d’Ignacio Gallego. Fou membre de CCOO, col·laboradora de la
Revista Mundo Obrero i candidata
al senat pel PCE. Va escriure llibres
on explicava la seva vida i la seva
dedicació als altres, com ara Mujer
i Desde la noche y la niebla. I, per
descomptat, mai no s’oblidà del seu
company. I, per descomptat, en la
seva obra mai no va oblidar el seu
company Querido Eugenio (una carta de amor al otro lado del tiempo).
També va escriure Gente de abajo
on conta la lluita del maquis del pla
o la ciutat.
L’Alexis va seguir les passes dels
seus pares pel que fa al compromís
polític. Va iniciar la seva militància
després que la Juana va sortir de la
presó, a les acaballes dels seixanta, tot intentant d’entrar al PCE.
Va acabar militant al PCE-ml d’ençà
de 1971 i fins al mes d’octubre de
1975 va arribar a ser-ne dirigent,
però el va acabar abandonant per
desacord amb la línia política i la
lluita armada. L’any 1973, ja casat
amb la Maria i amb tres fills, va ser
detingut a Barcelona, quan anava a
una reunió. Va estar empresonat a
la presó Model, Carabanchel, Jaén i
Palència, d’on va sortirr el 5 de desembre de 1975. Quan va sortir de
la presó, i en desacord amb la lluita

armada, va deixar la seva militància al PCE m-l i va passar a l’ORT en
la qual va arribar a ser responsable
del Baix Llobregat. Ens explica que
aquests seran novament uns anys
molt durs per a ell i la seva família.
Li va costar de trobar feina tot i que
més tard va aconseguir d’entrar a
l’empresa Ram. Es va jubilar amb
65 anys, tot i que va continuar treballant en una petita empresa de la
seva propietat fins als 72 anys.
Juana Doña va morir el 18 d’octubre de 2003 a Barcelona als 84 anys
d’edat. L’any 2010 l’ajuntament de
Madrid va indicar amb una placa
l’indret on va viure els últims anys,
en el districte d’Arganzuela, Calle
Juan de Vera, número 5.
El 29 de maig de 2018, l’ajuntament de Madrid va posar el seu nom
a un carrer de la capital que abans
es deia Batalla de Belchite.
La seva vida ha estat font d’inspiració per a novel·listes com Almudena Grandes i cineastes como
Agustí Villalonga. Manuel Vázquez
Montalbán es referia a ella com “la
segona dama del comunisme d’Espanya” darrere de Dolores Ibárruri,
Passionària. Aquest autor prologaria
els últims dos llibres de Juana Doña.
L’Alexis també ha dedicat part del
seu temps lliure a explicar la repressió de la dictadura franquista,
i també la vida dels seus pares, per
escoles, instituts i universitats de
Catalunya. Nosaltres també volem
honorar i recordar des d’aquesta
seriosa i humil publicació les vides
d’Eugenio Mesón Gómez i de Juana
Doña Jiménez, així com la del seu
fill Alexis Mesón Doña al qual agraïm
l’atenció i entusiasme que ha tingut
amb nosaltres.

Juana Doña Jiménez als 20 anys. Foto cedida pel seu fill Alexis Mesón Doña.
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Amb el suport de:

