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1. INTRODUCCIÓ 

Les guerres són, tradicionalment, dels episodis històrics que més rius de tinta            

han generat. Se’n parla sovint als llibres d’Història, en documentals o en films.  

Tot i així, sembla que la societat espanyola del segle XXI viu molt allunyada              

dels conflictes bèl·lics i del que aquests comporten. L’últim gran conflicte al            

nostre estat fou la Guerra Civil Espanyola, i esclatà ja fa 80 anys.  

Actualment no ens resulta fàcil posar-nos a la pell dels nostres avantpassats i             

ser conscients de les seves condicions de vida, o, més aviat, de com les seves               

vides van estar condicionades, directa o indirectament, per la Guerra i les            

seves conseqüències. 

De la mateixa manera, tampoc som conscients de que en la nostra situació             

actual els aconteixemnets del passat juguen un paper clau. Entendre aquests           

episodis passats ens ajuda, doncs, a comprendre el present i en s dona una              

visió més àmplia, esclaridora i fins i tot crítica de la actualitat.  

Tenint en compte aquesta idea, aquest treball de recerca està centrat en un             

dels factors més determinants en la vida dels espanyols en el passat (sobretot             

durant el franquisme): la repressió.  

La repressió és, segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, el següent: 

 

 

L’absència d’aquesta pràctica és una de les senyals que indiquen la           

transparència i sanitat d’un règim democràtic. Tot i així, s’han dut a terme actes              
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repressius arreu del planeta i al llarg de la història, en tota mena de contextos i                

amb tota mena de mecanismes. 

Per ser conscients de la magnitud que pot tenir la repressió en les societats, cal               

tenir en compte les seves àmplies fronteres. Nascuda sempre de l’hostilitat           

envers un seguit de col·lectius o idees, sol tenir més visibilitat quan es             

manifesta amb la violència. No obstant, la repressió no és sempre sagnant,            

sinó que es pot manifestar de moltes maneres. Les lleis, per exemple, tot i ser               

una garantia de protecció al ciutadà en contextos democràtics, es poden           

convertir en la millor arma repressiva. 

Podem dir, per tant, que la repressió és un acte violent però no sempre              

manifestat amb violència. 

El principal problema per denunciar la repressió és que aquesta és exercida per             

l’organisme que controla un territori. Això comporta una gran desprotecció de la            

població civil, que es troba indefensa i sense cap recurs on recórrer per             

denunciar aquests actes. 

Això es produí a Espanya amb la repressió franquista. Aquesta repressió va            

iniciar-se amb el començament de la Guerra Civil Espanyola, tenint com a            

escenari les zones ocupades pels nacionals. Després es va fer efectiva a tot             

l’Estat durant la dictadura de Francisco Franco, etapa en la qual aquesta            

pràctica va ser desenvolupada de manera generalitzada. 

La població va quedar a la mercè del règim i, fins a la seva fi, cap organisme                 

internacional va penalitzar o denunciar amb prou contundència aquesta llosa          

que pesava sobre tots els espanyols i espanyoles, i que hi va pesar durant              

dècades. 

Aquesta indefensió de la població, prolongada en el temps, es va acabar ja fa              

anys, alhora que ho feia el règim de Franco. Ara és el torn de fer allò que no es                   

va poder fer durant la dictadura: analitzar, denunciar, i conscienciar de com era             
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exercida la repressió, de manera que aquests actes no siguin oblidats i quedin             

impunes. 

Aquest treball de recerca parteix del plantejament de les dues hipòtesis           

següents: 

1. La repressió franquista tenia com a objectiu no només l'anihilació dels           

considerats enemics del règim, sinó també la paràlisi de la societat arran            

del terror que aquesta va generar. 

2. La repressió franquista va adoptar múltiples formes, estenent-se a         

camps com l’economia, la política o la cultura. En aquest tercer cas            

afectà sobretot a les regions d'Espanya amb peculiaritats culturals, com          

és el cas de Catalunya. 

Per entendre millor la repressió franquista i poder extreure conclusions sobre           

aquestes hipòtesis, el treball consta de diferents parts. 

Primerament es fa un retrat dels orígens d’aquesta repressió: les idees que            

provocaren els majors enfrontaments socials abans de la Guerra Civil.  

Un cop entès l’origen de la coerció franquista es presenta un anàlisi exhaustiu             

del seu desenvolupament. Aquest estudi partirà del 17 de juliol de 1936, ja que              

es en aquesta data, amb l’esclat de la Guerra Civil, quan en les zones              

nacionals s’inicien les pràctiques repressives que marcaran el primer         

franquisme. 

Tot seguit, s’analitza com aquesta repressió bèl·lica es transforma en una           

repressió d’Estat, institucionalitzada i regulada pel govern, de manera que          

prengué un caràcter efectiu i perfectament organitzat. 

Finalment el treball comprèn la materialització d’allò analitzat, tot fent l’anàlisi           

del primer any d’ocupació franquista a dos municipis del Baix Llobregat Nord:            

Olesa de Montserrat i Martorell. 
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D’ambdós municipis es fa un triple estudi: per una banda, trobem un retrat de              

llur vida local durant els primers 365 d’ocupació franquista; per una altra banda             

es realitza un treball centrat en la repressió pròpiament dita a cadascuna de les              

vil·les (presos polítics, enviats a camps de treball, funcionariat depurat…); per           

acabar, es presenta un testimoni per cadascun dels municipis esmentats. 

Les fonts utilitzades per fer aquest treball són: documentals (llibres, hemeroteca           

d’alguns diaris i sobretot recerca a Arxius Documentals), orals (plasmades en           

els dos testimonis que apareixen al treball) i en línia (amb la consulta d’alguns              

espais web). 

La part més dificultosa del treball ha estat, potser, la consulta de documents de              

l’època als arxius. En el cas de Martorell, la correspondència consistorial dels            

anys de la guerra (que hagués estat útil per conèixer alguns episodis que             

tindrien conseqüències en postguerra) no es conserva. Pel que fa a la            

correspondència dels anys estudiats, és a dir, 1939 i 1940, aquesta està            

intacta. 

També destaca el volum de feina que comporta el fet d’haver de treballar amb              

un nombre molt alt de documents (més de 3.000 aproximadament), que han            

estat revisats un per un. 

Com a últim punt de certa complexitat destaca la recerca de testimonis orals i              

persones relacionades amb la Guerra Civil i la Postguerra, per la llunyania            

temporal dels fets. 
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2. CONTEXT HISTÒRIC 

La Repressió va ser un dels trets distintius del Franquisme, sobretot dels            

primers anys del règim. El mandat de Francisco Franco va iniciar-se l'any 1939             

després d'una guerra civil que va fracturar profundament la societat espanyola. 

Aquesta situació era el resultat de la oposició entre dues visions oposades del             

que havia d'ésser l'Estat Espanyol, i que es remuntaven als anys anteriors a la              

Guerra. Aquesta etapa de tensió constant té el seu màxim apogeu en els anys              

de la Segona República (1931 – 1936), una etapa de molta inestabilitat al país. 

Els sectors conservadors i tradicionalistes de la societat defensaven la idea           

d'una Espanya monàrquica, catòlica i centralista. Vetaven tant el liberalisme          

com, per descomptat, el comunisme i l'anarquisme, corrents que rebutjaven la           

propietat privada. Els latifundistes, militars, l'antiga aristocràcia i l'Església eren          

els abanderats d'aquests ideals. 

La Burgesia, els nacionalistes de regions com Catalunya o Euskadi, i gran part             

de les classes populars (obrers insdustrials, miners, jornalers sense terres…)          

conformaven el sector republicà i progressista de la societat. D'ideologia molt           

variada (socialdemòcrates, comunistes, anarquistes…) defensaven idees      

inconcebibles per al sector anterior, com la separació de l'Església i l'Estat, la             

igualtat de gènere, repartiment de la riquesa o la descentralització d'Espanya. 

Els conservadors veien a l'esquerra com agressora de la pàtria, i els sectors             

progressistes tenien una visió de la dreta com un element obstaculitzant en            

l'evolució (i, en els sectors més radicals, revolució) del país. 

El cop d'estat protagonitzat per l'exèrcit el 17 de juliol de 1939 va desembocar              

en la Guerra Civil Espanyola (1936 – 1939), un conflicte molt sagnant amb             

implicació internacional, que va enfrontar a nacionals i republicans. La guerra,           

amb victòria dels nacionals, va saldar-se amb uns 550.000 morts i 470.000            
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exiliats. Moltes de les morts durant la guerra no es van produir pas en combat               

sinó a la rereguarda (unes 200.000). 

Es tracta de crims, en molts casos, fruit de la repressió exercida pels dos              

bàndols en les zones que ocupaven, en forma de, per exemple, execucions            

(amb gran brutalitat en la zona nacional). 

Als morts s'hi han de sumar milers de reclusos a les nombroses presons             

franquistes, interns en camps de concentració espanyols o de l'exterior (com           

els nazis), els esclaus als camps de treball… 

El nou règim feixista va prolongar aquesta repressió durant dècades, tot i que la              

etapa més brutal es va viure durant el període de postguerra. La fractura entre              

vencedors i vençuts era molt profunda. 

La dictadura de Franco, que va tenir diferents etapes, va finalitzar-se l'any 1975             

amb la mort, el 20 de novembre, del dictador. La posterior transició va portar al               

país a la democràcia actual. 
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3. ANTECEDENTS HISTÒRICS DE LA 
REPRESSIÓ 

La tensió i hostilitat entre diferents sectors de la societat espanyola fou la causa              

principal de la brutal repressió que es va patir arreu del país durant la Guerra               

Civil i sobretot durant el Franquisme. 

Aquesta repressió no és quelcom nou. Durant els anys previs al conflicte ja hi              

va haver accions de forta repressió arreu del territori espanyol.  

Des de finals del segle XIX, van arribar o es van consolidar a Espanya              

corrents ideològiques noves. Els moviments socialista i anarquista van guanyar          

forces poc a poc, sobretot durant les primeres dècades del s.XX, alhora que ho              

feien les seves organitzacions, en gran part inspirats en l’èxit de la Revolució             

Russa (1917).  

Per una altra banda, es produeix un fenomen antitètic i apareixen idees            

contràries que ataquen l’esquerra i el liberalisme. Aquestes idees es          

materialitzen amb l’ascens del feixisme a països europeus com Itàlia i           

Alemanya, i l’aparició de partits feixistes a l’Estat espanyol que es confrontaràn            

amb l’esquerra abans esmentada. 

El període de la Segona República (1931 - 1936) fou políticament molt            

inestable, en el qual la societat estava fortament polaritzada entre dues visions            

d’Espanya i del camí que havia de seguir el país. L’existència de sectors de la               

població amb ideals contraris va comportar un augment de la violència, els            

conflictes i la repressió, a més de la creació d’un clima de tensió generalitzada. 

Aquesta confrontació i aquest clima de vertadera guerra social ja va saldar-se            

amb morts, però la situació, en molts moments insostenible, acabaria esclatant           

en forma de cop d’Estat, i en conseqüència en una sagnant Guerra Civil. 

En aquest apartat del treball s’analitzen els precedents d’aquest conflicte bèl·lic,           

en el qual la repressió ja esclataria de forma brutal. Els anys previs a la               
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guerra, serien, doncs, de violència creixent i de polarització de la societat.            

Aquest fenòmen vindria acompanyat d’una primera repressió, més tímida         

però cruenta. 

 

3.1. Inicis del s. XX 

Si haguéssim de marcar un punt d’inflexió en el que es pugui notar en la               

societat espanyola un clima hostil, aquest seria l’anomenat Trienni Bolxevic          

(1918 - 1921). A partir dels fets esdevinguts durant aquests anys, les tensions             

socials anirien en augment. 

Aquesta etapa està marcada per la crisi del sistema polític de la Restauració i              

una gran efervescència social, causada pel deteriorament de les condicions          

de vida dels sectors populars (en relació a un augment de l’atur i a la inflació). 

Aquest empobriment de les classes mitjanes i sobretot baixes va desencadenar           

en nombrosos aixecaments de jornalers a les zones rurals i de proletariat            

industrial. 

Les ocupacions de latifundis i les vagues van ser durament reprimides tant al             

camp com a les indústries, i van portar als manifestants a enfrontaments amb             

les forces de l’ordre i amb la patronal. En aquestes protestes van tenir un paper               

molt important els partits i sindicats d’esquerres, tant els socialistes (UGT), com            

els anarquistes (CNT). Aquesta situació es va saldar amb morts (treballadors,           

dirigents sindicals, empresaris…). 

Alhora que l’esquerra va anar guanyant força i influència, i sobretot a partir de              

1917 i la Revolució Russa, també van començar a créixer i intensificar-se            

moviments com l’antisemitisme.  

D’altra banda, quan l’antisemitisme arriba a Espanya és adoptat pels sectors           

més conservadors de la societat. Els seus seguidors creuen que els           

8 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

moviments d’esquerres i el socialisme són un invent dels jueus i els            

maçons, que pretenen atacar el cristianisme i les nacions. Amb aquesta teoria,            

s’intenta deslegitimar tota l’esquerra: des dels liberaldemòcrates fins a         

comunistes i anarquistes. Així, tots aquests moviments i els seus seguidors són            

qualificats d’“anti-Espanya”. 

En torn a aquestes idees sorgeixen partits polítics d’extrema dreta, antisemites i            

nacionalistes, com el Partido Nacionalista Español , fundat el 1930 per José           

María Albiñana, i publicacions com El Debate . Aquest diari que va començar a             

editar-se l’any 1910 pertanyia a la Editorial Católica , i creia en una conxorxa             

judeomaçònica contra Espanya. Es declarava per tant antisemita i antimaçònic. 

La crisi política i social que agitava Espanya, juntament amb una crisi militar             

derivada de la derrota de les tropes africanistes a Annual (el 21 de juliol de               

1921) va desembocar en un cop d’Estat obra d’alguns sectors de l’exèrcit            

(amb el suport del monarca Alfons XIII i els conservadors), el 13 de setembre              

de 1923 liderat pel general Miguel Primo de Rivera. El resultat va ser la              

instauració d’una dictadura militar sota el seu mandat que duraria fins l’any            

1930. 

 
Primer despatx de Primo de Rivera i Alfons XIII rere el cop d’Estat de 1923. Imatge de la col·lecció 

José Luis F. Torres 

Primo de Rivera va dur a terme mesures repressives com la il·legalització            

dels partits polítics (i especial persecució del PCE i la CNT), censura a la              
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premsa, prohibició de tota expressió nacionalista catalana o basca, supressió          

de la Mancomunitat de Catalunya el 1925... . 

La dimissió del dictador el gener de 1930 va venir seguida del nomenament del              

general Dámaso Berenguer per part del rei Alfons XIII, per substituir-lo en el             

càrrec. Aquest mandat rebé popularment el nom de “dictablanda”, pel contrast           

amb la dictadura anterior. En subsitució d’aquest règim, es va iniciar el mandat             

de Juan Bautista Aznar-Cabañas, responsable de la convocatòria de les          

eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. 

Quan, a les eleccions, van triomfar les candidatures republicanes a les ciutats            

(tot i que a la majoria de zones rurals ho va fer la opció monàrquica), el                

monarca va abdicar, proclamant-se el 14 d’abril la Segona República          

Espanyola (1931 - 1936). 

 
La Banda Municipal de Barcelona participa a la multitudinària proclamació de la Segona 

República a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona el 14 d’abril de 1931. Autor: Josep Mª Sagarra 
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3.2. La Segona República 

3.2.1. Govern provisional i Bienni Reformista (14/4/1931 - 18/11/1933) 

Des de la seva proclamació, la República va ser vista per la dreta espanyola              

com una conspiració jueva, francmaçona i bolxevic. Les reformes que va           

promoure tant el govern provisional com el govern de coalició socialista,           

republicana i nacionalista dirigit per Azaña obeïen, segons la ultradreta, ordres           

de l’exterior.  

Aquestes idees, que defensaven una conspiració jueva per acabar amb el           

cristianisme, són esteses gràcies a la publicació per part de l’editorial jesuïta            

dels Protocols dels savis de Sió , el més famós llibre antisemita que provenia de              

fabulacions a França, Alemanya i Rússia i que defensava l’existència d’un           

govern amagat, els savis de Sió, que volia acabar amb el cristianisme i             

aconseguir el domini mundial dels jueus. 

A més dels atacs de la ultradreta, la República també va tenir als anarquistes              

de la CNT en contra. Aquest sindicat mantenia una forta rivalitat amb la UGT,              

i consideraba al sindicat socialista “groc”, ja que va arribar a col·laborar amb             

Miguel Primo de Rivera. 

Així, el sindicat anarquista convocà vagues violentes que van tenir una           

resposta repressiva del govern republicà. Aquesta resposta de les forces de           

seguretat va fer que els anarquistes veiessin al nou govern tant repressiu com             

el de Primo de Rivera. 

Segons Miguel Maura, des del 14 d’abril fins al 2 d’octubre de 1931 (el dia de la                 

seva dimissió com a Ministre de Governació), es van produir 508 vagues            

revolucionàries convocades per la CNT. Alhora, aquest sindicat        

responsabilitzava al govern de 108 morts fruit de la repressió. 

Terratinents i aristòcrates d’extrema dreta de Sevilla, aprofitant el caos de les            

vagues, van crear al mes de juliol un grup paramilitar, la Guardia Civica.             
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Liderada per un terrible capità africanista, Diaz Criado (anomenat popularment          

Criadillas ), actuaven amb molta violència. Van assassinar a diversos obrers          

la ciutat i van, fins i tot, bombardejar un bar on es reunien obrers del barri de la                  

Macarena, acció que també es va cobrar diverses víctimes. 

Mentrestant, la dreta culpabilitzà la República i tota l’esquerra d’aquest          

clima de violència i caos. Obviament, aquesta identificació és totalment          

errònia, ja que líders socialistes com Largo Caballero van arribar a proposar            

decrets per prohibir les vagues. Tot i així, aquesta identificació es converteix en             

una eina més per desprestigiar el nou govern. 

Per la seva banda, els militars africanistes, (entre els quals hi havia molts que              

creien en la teoria de la conxorxa judeomaçònica que defensen els antisemites            

d’ultradreta), es veien a sí mateixos com a defensors de la pàtria. Havent-se             

adjudicat aquest paper, els africanistes consideraven tota l’esquerra un         

obstacle en la seva defensa d’Espanya. Tant els militars com la Guàrdia Civil             

van anar agafant, doncs, motius per mostrar-se hostils al règim republicà. 

Una de les reformes que va despertar més crítiques envers el govern va ser la               

reforma agrària, que tenia com a objectius la millora de les condicions de             

treball dels pagesos sense terres, la disminució de l’atur, el repartiment més            

just de les terres. 

A la pràctica, aquesta reforma fou constantment boicotejada pels         

latifundistes que es negaven a aplicar-la. Aquests, es negaven a sembrar,           

deixant sense feina a desenes de treballadors. Contra aquesta mena de boicots            

es va aprovar la llei del laboreo forzoso (1931), que obligava als terratinents a              

seguir cultivant les terres que venien essent sembrades anys enrere. Tot i així,             

el compliment de la llei era escàs. Els jornalers, lluny de veure la seva jornada               

de treball reduïda, seguien en molts casos treballant fins a 16h, i els sous no               

complien els mínims estipulats per la llei. 
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L’alt atur portava a moltes famílies a la fam. Així, molts jornalers aturats             

s’acostaven als camps per agafar glans i olives del terra. Els propietaris no             

permetien aquestes pràctiques i la Guàrdia Civil castigava durament als          

treballadors, apallissant-los. Aquest fou el cas de nombroses poblacions de          

Jaén. 

Tot i així, els treballadors sense terres havien guanyat força i ja no es              

mostraven tant dòcils com abans de la República. En resposta a l’actitud dels             

grans propietaris, es convocaren nombroses vagues i ocupacions de         

finques. Tot i el caràcter pacífic d’aquests actes, protagonitzats per famílies           

mortes de fam, la Guàrdia Civil va respondre també amb una repressió            

brutal. Aquests episodis eren molt freqüents arreu del territori espanyol i           

acabaven en molts casos, amb morts.  

Des de la comunitat catòlica i gran part de la dreta, una de les mesures més                

criticades a la República fou la reforma religiosa, i en conseqüència l’intent del             

govern de separar Església i Estat. Alguns articles de la Constitució de            

caràcter més anticlerical van convertir-se en un pretext més per atacar el nou             

règim republicà. Rere aquests atacs en matèria de religió, s’amagaven          

interessos econòmics contra la República de les classes més privilegiades. 

Del 10 al 12 de maig de l’any 1931, amb la proclamació de la República molt                

recent, va produir-se una onada de crema d’esglésies a diferents indrets           

d’Espanya (Madrid, Màlaga, Cadis, Alacant…). Els republicans acusaren a         

sindicats lliures i al CMI (Círculo Monárquico Independiente) de tenir agents           

provocadors que repartiren propaganda en favor de la crema d’aquests          

temples. 

El mateix mes, la República decideix acabar amb l’educació religiosa.          

Aquesta mesura (i, en realitat, totes les que estan relacionades amb la religió),             

és origen de molts conflictes. Tot i que a molts pobles petits no hi ha               

problemes, en alguns la reforma genera protestes i en altres (sobretot als            
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pobles del sud, on la tensió social és més alta) hi ha episodis de violència               

contra els clergues, (apedregaments de mossens…).  

Per la seva banda, els ajuntaments aprovaven diverses lleis pel seu compte. En             

alguns municipis, es cobrava per fer sonar les campanes de l’església local, es             

prohibien els enterraments religiosos a menors… aquestes mesures també         

generen episodis de tensió a nivell local. 

Els catòlics de classe mitjana, no diferenciaven les lleis del govern per            

promoure un estat laic i la violència anticlerical i iconoclasta dels anarquistes.            

Un cop més, fets aïllats de grups radicals foren identificats amb el govern. A              

més, els catòlics més radicals veien la religió catòlica com guardiana de            

l’essència de la nació espanyola. L’atac del govern a la religió constituí, per ells,              

un atac ateu a la nació. 

Es tornà així a la idea de que darrere de la República hi havia una conxorxa                

jueva i maçona per acabar amb la nació. Molts diaris religiosos i tradicionalistes             

adoptaren també aquestes idees antisemites, com Defensa, Los Hijos del          

Pueblo  o El Debate . 

Amb l’ajuda de la propaganda d’aquests mitjans, la popularitat de totes           

aquestes teories anava creixent, igual que l’odi que fomentaven. Es creia que            

les persones d’esquerra i els liberals no eren autèntics espanyols. Ells militars            

africanistes (molt descontents amb la reforma militar de la república)          

començaren a comparar, indignats, els cabilencs marroquins amb el         

proletariat i l’esquerra espanyoles.  

Sovint, el proletariat apareixia descrit a la premsa de dretes de manera            

absolutament surrealista i despectiva. Així, es mesclaven idees racistes amb          

l’odi als treballadors que es sublevaven. Entre els que encapçalaren la difusió            

d’aquestes idees, destaca el general José Sanjurjo, que era cap de la            

Guàrdia Civil. Aquest va assegurar que “la Guardia Civil era l’última barrera            

entre Espanya i el comunisme soviètic”.  
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La societat estava dividida entre els qui odiaven aquest cos de seguretat, pels             

seus abusos constants, i els qui la veien com última força de l’ordre a l’Estat. La                

classe mitjana espanyola era, majoritàriament, de l’opinió de que els abusos de            

la benemèrita estaven justificats pels abusos de la CNT. 

Un dels episodis més polèmics en què es va veure envoltada la Guàrdia Civil              

tingué lloc a Castilblanco (Extremadura) el 31 de desembre de 1931. En una             

manifestació pacífica de jornalers la Guàrdia Civil va assassinar un jornaler i            

ferir-ne diversos. Els manifestants, enfurismats, van matar a 4 agents de la            

benemèrita. 

La resposta del cos va ser terrible. Arreu d’Espanya va haver 18 persones             

mortes en mans de la Guàrdia Civil durant els dies posteriors als fets. 

Pel que fa a la violència dels anarquistes, el govern republicà va acusar             

repetidament a l’extrema dreta d’infiltrar agents provocadors entre els radicals          

d’esquerra. Rere unes jornades de vaga que va seguir la CNT el 25 i 26 de                

gener de 1932, el govern republicà va tancar la premsa anarquista i fins i tot va                

deportar alguns vaguistes destacats. Així, la distància entre el sindicat          

anarquista i la República es va fer insalvable. 

El General Sanjurjo va ser destituït del seu càrrec al gener de 1932. La dreta,               

que ho va interpretar com un càstig, va enfurismar-se.  

Els partits d’extrema dreta com Comunión Tradicionalista Carlista o Acción          

Española , amb la publicació i èxit de revistes com Acción Española , van            

començar a recaptar diners. Aquesta publicació defensava la legitimitat de una           

sublevació contra la República. 

Gràcies a aquesta recaptació, el 10 d’agost de 1932 Sanjurjo va dirigir un             

cop d’estat, que es va iniciar a Sevilla i que va resultar fallit. Va ser en la                 

capital andalusa on va tenir, momentàniament, èxit, gràcies a la col·laboració           

de la Guàrdia Cívica. 
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D’esquerra a dreta: Justo Sanjurjo, fill del líder colpista; general Sanjurjo; el tient coronel de la 

Guàrida Civil Vaerea i el gerneral García Herran. Tots es passegen per Sevilla un cop en tenen el 
control.  1

Rere aquest fracàs, Sanjurjo fou jutjat i empresonat durant uns mesos. Azaña            

va voler evitar que els responsables haguessin de complir grans penes, per            

evitar augmentar la tensió social.  

Lluny de veure’s debilitada, l’extrema dreta va aprendre molt d’aquesta derrota.           

Al mes de setembre es va posar en marxa la maquinària per a un nou cop                

d’estat, exitós. Quatre anys després es veurien els resultats d’aquestes          

maquinacions. 

Durant el 1933 es va produir certa regressió en els progressos aconseguits            

gràcies a les reformes. Els terratinents seguien amb el seu incompliment de les             

lleis, i el govern d’Azaña (de coalició socialista i republicana) va anar perdent             

suports. 

1 Imatge extreta del web https://laverdadofende.wordpress.com/2013/07/21/la-sanjurjada/  

16 

https://laverdadofende.wordpress.com/2013/07/21/la-sanjurjada/


 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

Alçaments com el de Casas Viejas a Cadis, i la dura repressió que va seguir-lo,               

van portar a una crisi política que va acabar amb la dissolució del govern i la                

convocatòria d’eleccions. 

 
Moment en què es compten els executats a Casas Viejas  2

 

3.2.2. Bienni Negre (19/11/1933 - 16/2/1936)  

Les eleccions van celebrar-se el 19 de novembre, amb un clima enrarit i de              

tensió. El PSOE va perdre 56 escons. Una de les causes d’aquesta davallada             

estrepitosa fou la divisió dels partits republicans tant moderats com          

d’esquerra.  

La CEDA (Confederación Española de Derechas Autonomas ) va irrompre a          

les corts amb 115 escons. El origen de la CEDA el trobem en el partit Acción                

Nacional, rebatejat despés amb el nom d’Acción Popular.  

Acción Popular, tot i ser un partit catòlic i d’ultradreta, era més moderat que              

Acción Española, un altre partit ultradretà però que defensava la violència           

2 Imatge de http://valencia.cnt.es/que-es-la-cnt/historia/  
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contra la República. Després de la Sanjurjada del 32, Acción Popular acabarà            

convertint-se en la CEDA, i Acción Española en el partit extremista de            

Renovación Española. 

Per la seva banda, en les eleccions del 33, el PRR (Partido Republicano             

Radical ), de centre, va guanyar 12 escons respecte els comicis anteriors,           

aconseguint-ne un total de 102. Alejandro Lerroux, líder d’aquest partit fou           

elegit president del govern. 

Pel que fa a partits catalans, els resultats també van ser beneficiosos per la              

dreta. ERC va perdre 13 escons i la Lliga Catalana (hereva de la Lliga              

Regionalista) va guanyar-ne 20. 

La legalitat del procés electoral va ser posada en dubte en nombroses            

ocasions, sobretot pels partits d’esquerra, que varen ser els grans perjudicats           

en els resultats dels comicis.  

S’acusava a la dreta del sud d’haver comprat molts vots als jornalers més             

pobres a canvi de feina, menjar o mantes. L’esquerra també va denunciar            

intimidacions per part de la Guàrdia Civil a l’hora de votar, “pèrdues” d’urnes als              

municipis amb més tradició socialista… A més, tota la campanya electoral           

havia estat plena de conflictes. Grups armats a ordres dels terratinents           

intimidaven i fins i tot agredien als propagandistes d’esquerra, eren boicotejats           

els seus mítings… 

Amb un govern de centre, amb el suport de la CEDA, la dreta espanyola, en               

comptes de calmar-se i sentir-se satisfeta amb el nou mandat, va enfortir-se,            

exalçar-se i en molts casos radicalitzar-se. Els dos anys del Bienni           

Conservador (o Bienni Negre) van ser molt més sagnants en quant a actes             

repressius contra les classes populars que els anys anteriors en que ja havia             

hagut alguns conflictes. 

La idea de que la violència contra la República era legítima també va             

créixer en aquests anys, en els que la ultradreta va guanyar visibilitat. Molts             
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cops, aquesta idea era recolzada per arguments religiosos. Per molts d’ells, hi            

havia dret a rebel·lar-se contra un govern que no respectava les lleis divines i              

naturals. 

Un dels grups que feia més apologia de la violència envers la República eren              

les Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). Aquest partit feixista          

va ser fundat l’any 1931 per Onésimo Redondo i Ramiro Ledesma. Dos            

actius propagandistes del feixisme amb publicacions com Libertad o La          

Conquista del Estado , respectivament. 

Tot i que Onésimo Redondo havia estat empresonat, lluny de moderar la seva             

ideologia, es radicalitzà. Com molts militars africanistes, va començar a          

comparar el proletariat espanyol amb els àrabs, i la Reconquista amb la            

necessitat de netejar Espanya d’obrers d’esquerres, per defensar els valors          

religiosos, nacionals i tradicionals. 

L’antisemitisme també va aflorar entre molts militars. Alguns varen ser actius           

en quant a la publicació de diverses obres, en les quals propugnava idees com              

que com en aquell moment a Espanya amb prou feines hi havia jueus, calia              

eliminar els seus lacais (tota la esquerra i la maçoneria). 

El fet de que la dreta arribés al poder en un moment en que la economia era                 

precària no ajudava a aconseguir estabilitat social. Al desembre de 1933, l’atur            

era molt elevat amb 619.000 desempleats. Aquesta xifra no parava          

d’augmentar i a l’abril es van arribar als 703.000. A més, el preu de productes               

bàsics com ara el pa també augmentava. 

En aquestes circumstàncies, els treballadors es troben completament        

desamparats. Els terratinents se salten la legislació dels anys anteriors i el            

govern és totalment permissiu amb aquestes pràctiques. La llei del laboreo           

forzoso es va transformar en paper mullat, i als treballadors sindicats no se’ls             

contractava. A més, l’agressivitat dels terratinents i de la Guàrdia Civil va anar             

creixent, sense que ningú s’hi oposés des del govern central, és més: aquest             
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és pressionat per tirar enrere amb les mesures i reformes del bienni            

progressista.  

Alhora, el PSOE i la UGT passen per una crisi interna. Hi ha una escissió dins                

el col·lectiu socialista: per una banda hi ha el sector dels més moderats i per               

l’altra, un sector més radical, liderat per Largo Caballero i integrat sobretot            

pels membres més joves del partit i els sindicalistes més radicals.  

La fuga cap a la CNT de molts dels socialistes d’aquest segon grup, que tenien               

idees més revolucionàries, era una amenaça per a la fortalesa de la UGT. El              

resultat d’aquesta crisi interna és la imposició dels radicals. Largo Caballero           

fa una crida a la creació de milícies per si cal alçar-se contra les dretes.               

Aquesta idea fracassa per l’escassetat de recursos dels socialistes. 

La dreta espanyola aprofita la situació, i se serveix del discurs radical del             

PSOE per a justificar la repressió que exerceix el seu govern. El Ministre de              

Governació, Salazar Alonso, lidera la repressió del govern amb el seu           

movimiento antirrevolucionario . 

El 7 de març de 1934, el ministre declara l’estat d’alarma i són clausurades la               

seu del PCE, de la CNT i de les Joventuts Socialistes. A més, durant aquesta               

etapa s’augmenta el cos de la Guàrcia Civil, el de la Guàrdia d’Assalt i es               

reestableix la pena de mort. Aquestes mesures del Partit Radical són les que             

mantenen el suport de la CEDA al govern. 

Totes les vagues amb motius polítics queden prohibides. Aquesta prohibició          

implicava, a la practica, l’abolició del dret de vaga ja que totes les protestes              

acabaven sent considerades polítiques i prohibides. 

La ultradreta, per la seva banda, gaudeix d’un creixement notable i de més             

visibilitat. Les Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), s’uneixen, el          

mes de febrer de 1934, amb la Falange. Es crea així la FE y de las JONS.  

20 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

L’acte fundacional del partit, a Valladolid, no va estar exempt de polèmica.            

Celebrat al Teatro Calderón de Valladolid. Tot plegat va desembocar en una            

batalla campal entre els treballadors de la ciutat (que estaven en vaga general,             

i protestaven al voltant del teatre) i falangistes (arribats en massa de tota             

Castella per a l’event) que es va cobrar molts ferits i la vida d’alguns membres               

de la ultradreta. Els treballadors més agressius serien assassinats durant la           

Guerra.  3

 
Imatge de l’acte celebrat al Teatro Calderón  de Valladolid el 4 de març de 1934  4

 

 

 

 

3 Vide l’Annex 1 (pàg. 248) per ampliar informació 
4 Foto de la Familia Martín Calero que es pot trobar en el lloc web següent: 
http://anterior.ultimocero.com/articulo/memoria-el-fascismo-y-valladolid-amor-no-correspondido  
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Un mes després, diversos líders de partits ultraconservadors van         

entrevistar-se amb Benito Mussolini en persona. Itàlia, contrària a la          

República, va facilitar desenes de milers d’armes i explosius, a més d’ajuts            

econòmics a aquestes organitzacions. 

Enfront d’aquesta repressió sobretot envers les esquerres, i la força creixent de            

la ultradreta, la principal esperança i protecció del proletariat (sobretot en les            

zones rurals) són les alcaldies socialistes que hi ha en molts pobles. 

És per això que el govern de dretes, des de la seva victòria en les eleccions,                

iniciarà un mecanisme de repressió política per eliminar aquestes         

alcaldies. Així, des de 1933, desenes d’alcaldes socialistes són destutuits del           

seu càrrec per “irregularitats”. Aquestes “irregularitats” poden ser perfectament         

deutes que havien acumulat els alcaldes de l’etapa monàrquica, per exemple.           

Molts altres eren expulsats per que “no se tuviera confianza en el alcalde para              

el mantenimiento del orden”.  5

Els llocs buits que deixaven els alcaldes que, tot i ser elegits pel poble, eren               

destituits, els cobrien persones designades a dit pel governador civil de la            

província. Salazar Alonso, ministre de Governació, admet que durant els 6           

primers mesos en què va ocupar el càrrec va dissoldre 193 ajuntaments només             

a zones del sud d’Espanya, concretament Albacete, Badajoz i les províncies           

andaluses. 

Els jornalers estaven cada cop més desemparats i la misèria era brutal. Tot i              

que les bases de treball paguen un sou de 4’5 pessetes per una jornada de 8h,                

hi ha zones concretes en que el sou per una jornada de sol a sol era de 2’50                  

pessetes. 

La FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra) era el sindicat            

agrari majoritari a les zones més afectades per l’atur i la pobresa. Quan             

5 Extret de PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 126) 
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s’acostava l’estiu del 34, les bases del sindicat, que estaven al límit de la seva               

paciència, exigien que l’organització es movilitzés.  

Des de la UGT, sindicat al que pertanyia la FNTT, es desaconsellava que es              

convoqués cap vaga agrària general. Els motius eren tres: en primer lloc, es             

temia la forta repressió que podria comportar tal convocatòria; en segon lloc, la             

vaga podria ser perjudicial per als petits propietaris; i en tercer lloc, trobem el              

fet de que s’acostava la collita. Aquesta es realitzava en moments diferents en             

les diverses regions d’Espanya. Així, la vaga tindria més incidència en algunes            

zones que en altres. 

Finalment, Ricardo Zabalza, secretari general del sindicat -i coneixedor de les           

paupèrrimes condicions de vida dels jornalers, i dels abusos constants (i           

consentits) dels latifundistes-, decideix convocar una vaga general agrària         

per al 5 de juny de 1934. 

La crida a la vaga contenia 10 exigències dirigides al govern, en les que              

senzillament es demana el compliment de la llei, per tal de que els             

latifundistes deixin de desobeir les reformes que encara no havien sigut           

derrogades. No es tractava en absolut d’una vaga revolucionària. 

Davant l’amenaça de la vaga, els Ministres d’Agricultura i de Treball iniciaren            

alguns acostaments a la FNTT. Per la seva banda, però, Salazar Alonso            

(Ministre de Gobernació) publicà un decret en que assegurava que “La collita            

és un servei nacional, ergo la vaga és un conflicte revolucionari”. Com a             

conseqüència d’aquest decret, van quedar prohibides totes les        

concentracions, manifestacions, etc. relacionades amb la vaga de juny. A          

més, la publicació “El obrero de la Tierra”, de la FNTT, és clausurada, i no               

tornarà a publicar-se fins al 1936. 

En els dies posteriors va desfermar-se una onada de repressió que va portar             

a l’empresonament de diversos alcaldes i exalcaldes, càrrecs sindicals,         

mestres, advocats i milers de vaguistes. La collita es va dur a terme,             
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sobretot al sud gràcies a la importació de mà d’obra portuguesa i gallega, i a un                

increment de l’ús de la maquinària. A províncies com Badajoz, les presons            

albergaven centenars de presoners més dels que tenien capacitat d’albergar. 

Durant aquest període, Salazar Alonso va estar bolcat en les seves “mesures            

antirevolucionàries”. Durant mesos el diari El socialista , i els grans portaveus           

del PSOE portaven temps amenaçant amb una revolució si la CEDA entrava            

al govern. Però realment, aquesta postura tenia com a objectiu exercir pressió            

sobre Alcalá-Zamora per què no permetés que els conservadors entressin al           

poder executiu, ja que els socialistes no tenien, ni de lluny, els recursos per              

organitzar un alçament. 

Aquesta estratègia de la esquerra fou inútil: la CEDA entrà al govern al mes              

d’octubre de 1934, amb tres ministres. Aquest partit era plenament conscient           

de la situació real del PSOE i la UGT, i esperava que el fracàs d’un possible                

intent revolucionari enfonsés aquestes organitzacions.  

Un cop anunciat el nomenament de tres ministres de la CEDA, la UGT va cridar               

a la vaga general a Madrid, però refusant la participació de CNT i POUM.              

Enfront aquesta situació, l’Estat encomanà a l’exèrcit el compliment dels          

serveis bàsics, cosa que provocà el fracàs de la vaga. La retòrica            

revolucionària dels socialistes havia quedat en no-res, i molts dirigents del           

PSOE van haver d’amagar-se o exiliar-se. 

Les zones on aquests aixecaments i vagues tingueren més èxit foren           

Astúries i Catalunya.  

En el cas català, el president de la Generalitat Companys va proclamar            

l’Estat Català dins la República Federal Espanyola el 6 d’octubre. Aquesta           

declaració es va dur a terme per evitar una revolució i el seu conseqüent              

vessament de sang. Per la seva banda, el cap de l’exèrcit a Catalunya             

Domenec Batet Mestres, desobeint les ordres que venien del govern central,           

no va realitzar actes de violència, i va actuar pacientment. A més, va aturar              
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vaixells que Franco havia enviat per a bombardejar el port de Barcelona.            

Aquest cap militar també es mantindria fidel a la República un cop iniciat             

l’alçament de 1936 (tot i que el seu emplaçament llavors seria Burgos i no la               

capital catalana).  

Finalment, i després de negociacions entre Generalitat i exèrcit, la          

proclamació del president Companys va ser anul·lada 10 hores després.          

Tant el president com alguns consellers i diputats foren detinguts.          

L’autonomia de Catalunya i l’Estatut de 1932 foren eliminats. 

 
Companys i altres dirigents catalans empresonats, octubre de 1934 

 

A Astúries, els miners que eren forts i, tot i la divisió entre UGT i CNT estaven                 

units, van sublevar-se amb força, prenent el poder a mines i fàbriques,            

incendiant edificis religiosos, o prenent de casernes de la Guàrdia Civil entre            

altres accions. Van produir-se conflictes que duraren hores, i en les quals es             

van ocasionar moltes morts. 

La resposta de la CEDA era clara: enfront de la situació de revolta, calia              

restablir l’ordre de manera dura al nord. Generals com Eduardo López           

Ochoa, el coronel Juan “Yagüe” i Francisco Franco van ser enviats a Astúries             

per esclafar l’esquerra amb gran brutalitat.  
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El general Franco va actuar amb els miners asturians com ho havia fet amb les               

tribus rebels del Rif anys abans. Ordenà bombardejos sobre els barris miners,            

i juntament amb Yagüe, ordenà i permeté tortures, execucions i violacions.  

Balanç de morts i ferits a Astúries durant la revolta d’octubre de 1934:  6

Cos de seguretat - altres Nombre de morts Nombre de ferits 

Guàrdia Civil 86 77 

Guàrdia d’Assalt 88 475 

Exèrcit 58 54 

Altres 24 33 

Civils 2000 ? 

 

A la resta de l’estat la vaga revolucionària no va tenir tanta repercussió com al               

nord. Tot i així, petits accidents van elevar el nombre de guàrdies civils morts a               

111, i a 182 ferits, en el conjunt d’Espanya. 

Un cop sufocada la revolta,     

les represàlies per part del     

govern conservador foren   

brutals. Pel que fa a Astúries,      

el general Lisardo Doval    

Bravo va ser l’encarregat de     

dirigir els actes repressius,    

prenent, el 1 de novembre de      

1934 el càrrec de “Delegado     

especial del Ministro de guerra     

para el orden público en las      

6 Taula d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes de: PRESTON, Paul: L’holocaust 
espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg.156) 
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provincias de Astúrias i León” per a la “persecución de los elementos            

responsables de los delitos perpetrados en la revuelta” . 

Les accions de Doval eren tan cruels i sagnants, que fins i tot la premsa               

internacional es va horroritzar. Fins i tot algunes personalitats conservadores          

del govern varen demanar la seva destitució, i finalment va ser enviat a Tetuan i               

apartat del nord. 

A més de la repressió violenta de l’exèrcit, es va produir una gran repressió              

política. Així doncs, es va complir el que la dreta desitjava: l’esquerra va             

quedar esclafada. La revolta era l’excusa perfecta per anihilar les forces           

roges de manera definitiva. 

Centenars d’ajuntaments socialistes foren dissolts arreu d’Espanya, fins i tot          

a grans ciutats com Màlaga, Albacete o Oviedo. La Unión Militar Española,            

que fou una associació clandestina de l’exèrcit que planejava un cop d’estat            

contra el govern republicà, creixé i va gaudir de moltes adhesions. 

Al sud, els episodis de la vaga de juny i la Revolució d’Octubre van portar a                

una tensió social màxima. El nou Ministre d’Agricultura del govern republicà,           

Giménez Fernàndez, és de la CEDA. Tot i ser d’un partit de dretes, va intentar               

seguir la línia republicana de reformes agràries per ajudar a col·lectius com els             

yunteros . 

Els yunteros eren pagesos que arrendaven petites àrees de terres per           

cultivar-les. Els grans propietaris van començar a negar-se a arrendar terres als            

yunteros , per tal d’arruïnar-los i transformar-los en jornalers. 

L’intent de Giménez Fernández de fer reformes semblants a les dels           

progressistes, va ser durament criticat per associacions latifundistes o         

companys de partit, que el van titllar de marxista camuflat o bolxevic blanc . El              

seu comportament una mica anòmal respecte als seus companys de partit es            

devia, segurament, a la seva fe catòlica. 
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Finalment, Gil Robles va substituir Giménez Fernàndez per Nicasio Velayos          

(del Partit Agrari), que inicià una “contrareforma agrària” totalment reaccionària. 

A mesures com aquesta, s’hi va sumar una gran sequera l’any 1935, que va              

fer pujar encara més l’atur i la misèria al camp. També es van produir              

escàndols que van esquitxar polítics de dretes. Tots aquests fets serien           

determinants en els resultats de les eleccions de febrer de 1936. 

 

3.2.3. Front Popular (16/2/36 - 18/7/1939) 

La campanya electoral de 1936 va comportar un augment de les tensions que             

ja acumulava la societat. Durant l’inici de l’any, es van produir fortes tempestes             

que van arrasar amb moltes collites, ja prou malmeses per la sequera de l’any              

anterior. 

En molts pobles els terratinents oferien als jornalers menjar a canvi d’un vot             

de dretes. Els treballadors que es negaven eren coaccionats i amenaçats. 

Els catòlics d’Acción Popular repartien menjar i mantes a les zones més            

pobres. Durant l’enviament de la premsa socialista als diversos pobles,          

aquesta desapareixia misteriosament als camins. En canvi, diaris com l’“Ideal”,          

de la CEDA, arribaven arreu. Molts propagandistes es veien obligats, a punta            

de fusell, a trencar els cartells amb propaganda de partits d’esquerra.           

S’estenien rumors com que els jornalers necessitaven una “documentació         

especial” per a votar. 

A això s’hi suma que moltes de les socialistes Cases del Poble portaven             

tancades des de la revolta de 1934, i a molts ajuntaments constituïts en             

substitució dels socialistes, els cacics o la mateixa Guàrdia Civil prohibien           

concentracions de partits d’esquerres, o hi posaven entrebancs. 
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Tot i tots aquests entrebancs, la coalició de l’esquerra en el Front Popular             

surt com a guanyadora dels comicis. Aquests resultats mostren, alhora, certa           

polarització de la societat.  

 
Cartells de la campanya electoral de 1936 

Els jornalers i els obrers industrials surten amb eufòria als carrers,           

s’amunteguen a les portes de les presons demanant amnistia als presos           

polítics i represaliats del Bienni Negre, i reclamen la immediata aplicació de            

reformes progressistes. 

Azaña (Izquierda Republicana) esdevé el nou president del Govern. Tot i les            

pressions populars, decideix iniciar una campanya pacificadora per evitar més          

conflictes. Restaura els ajuntaments dissolts antidemocràticament pel govern        

anterior i amnistia als detinguts durant aquestes dissolucions, i obliga als           

patrons a readmetre als treballadors acomiadats a partir de l’1 de novembre de             

1934 per raons polítiques, a més d’ordenar que siguin indemnitzats.  

Lluny de cercar una revenja per la crueltat del Bienni Negre, Azaña espera que              

la tensió social i la agitació popular es relaxaria amb els pas de les setmanes.               

Però això no esdevé així, sobretot al camp.  

Per la seva banda, Largo Caballero (PSOE) es nega a col·laborar amb els             

partits republicans, i segueix amb un discurs revolucionari que, per a grups            
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com la CNT-FAI o el POUM està buit de sentit, però que estén la por entre la                 

dreta i les classes privilegiades (que, per la seva banda, segueixen preparant el             

cop d’Estat). Tot això afebleix el govern. 

Des de la FNTT (que torna a tenir força rere gairebé dos anys il·legalitzada), es               

demana la reintroducció de mesures al camp i el desarmament dels cacis,            

per frenar els seus abusos. També s’anima als jornalers a la creació de             

milícies per a la autodefensa i prevenció de la persecució patida ants enrere.             

El 15 d’Abril, aquest sindicat convoca manifestacions per recordar al govern les            

promeses electorals. 

Les reformes es restableixen i tornen els alcaldes socialistes. Es prohibeix la            

importació de mà d’obra de fora, per donar treball als jornalers locals, i es              

restableix el laboreo forzoso . En algunes localitats, els ajuntaments duen a           

terme mesures anticlericals (prohibició d’enterraments cristians, de       

casaments o batejos, cobrament d’impostos per fer sonar les campanes…). A           

Setmana Santa de 1936 també es produeixen conflictes aïllats.  

Els jornalers (sobretot del sud) estaven eufòrics i es produeixen aixecaments           

contra la dreta o els cures locals (ja que molts d’ells s’havien mostrat             

partidaris de la CEDA). La reacció de la Guàrdia Civil és, en molts casos,              

pallisses i fins i tot algunes morts, sobretot a zones com Càceres. 

La resposta de la CEDA davant del discurs de les esquerres és clara: la nova               

situació posa en perill la nació, el dret a la propietat i la religió. Aquests               

elements només es poden defensar amb la violència.  

Les classes mitjanes i altes, a la por que tenen se li sumen els discursos               

apocalíptics de Calvo Sotelo entre altres, i terroritzades busquen una salvació           

en l’exèrcit. Molts terratinents, a zones com Salamanca, tenen por i a més de              

posar alguns obstacles a les reformes, es posen en contacte i ofereixen el seu              

suport als conspiradors de l’Exèrcit. 
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Pel que fa a les ciutats, hi ha escalades de violència als carrers. Els              

Falangistes agredeixen a militants d’esquerres, i les baralles són freqüents.          

Molts cops, les agressions de falangistes només busquen una resposta de           

l’esquerra, per poder senzillament agredir-la novament. 

Mols militants de la CEDA i les seves joventuts (les JAP), són cada vegada              

més violents i es passen a la Falange. Concretament, 15.000 militants de les             

JAP es canvien de grup. Es creen milícies dels feixistes, que son entrenades             

en tir i altres habilitats. Els que es queden a la CEDA, tenen igualment vincles               

amb organitzacions violentes, i Gil Robles va arribar a justificar la violència            

dels falangistes donat el seu patriotisme i argumentant que la violència era            

l’únic recurs per sortir de la situació que es donava a Espanya. 

El govern del Front Popular va il·legalitzar, finalment, el grup feixista, i al març              

de 1936 el seu líder, José Antonio Primo de Rivera, fou empresonat (fet que              

no va impedir que, des de la presó, seguís en contacte amb la Falange              

clandestina, els carlins, Renovación Española i alguns alts càrrecs de l’exèrcit,           

com Mola o Yagüe). 

Per la seva banda, la FET (Falange Española Tradicionalista) guanya poder           

econòmic i afiliats gràcies a la propaganda de diaris com l’ABC. 

Durant tota la primavera, les reunions de la UME (Unión Militar Española)            

s’intensifiquen. Es produeixen els primers moviments estratègics per a         

l’adveniment del cop d’Estat: militars partíceps de la conspiració són col·locats           

per Franco al capdavant de les unitats militars tant del Nord d’Àfrica com             

d’arreu de la Península.  

El nou director de seguretat de l’Estat, José Alonso Mallol, va esforçar-se per             

frenar tant el terrorisme falangista com els conspiradors de l’exèrcit. Va punxar            

telèfons de generals i va interceptar la correspondència de Primo de Rivera,            

pres.  
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El resultat fou una llista de més de 500 conspiradors, que va presentar a              

Azaña. La decisió del govern fou la de no realitzar detencions, per evitar             

represàlies i nous episodis de violència.  

Mola va ser traslladat a Navarra per allunyar-lo del nord d’Àfrica. El general             

deixà en el seu lloc a Yagüe, el general que, l’any 34 amb l’alçament del nord,                

ja va demostrar la seva crueltat. 

Amb l’avenç de les setmanes, el cop d’estat anava quedant perfectament           

planejat. Gil Robles va donar instruccions als seus líders provincials per que            

s’adherissin a l’exèrcit ràpidament un cop es produís l’alçament. 

Finalment, l’assassinat de Calvo Sotelo a Madrid el 13 de juliol en mans d’un              

Guàrdia d’Assalt en el que fou una revenja, va precipitar l’alçament, que es             

produí el 17 de juliol de 1936. 
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4. LA REPRESSIÓ FRANQUISTA 

4.1. La repressió nacional durant la Guerra Civil 

4.1.1. Al sud: el Marroc i Andalusia 
El cop d’Estat va iniciar-se el 17 de juliol al Marroc. Des del primer moment               

Mola va donar instruccions clares als militars que col·laboraven en          

l’alçament: calia actuar amb coordinació i, sobretot, amb violència. L’objectiu          

dels sublevats era paralitzar l’esquerra a base de la sembra de terror. 

Així doncs, en la nit del 17 al 18 de juliol de 1936, 255 persones foren                

afusellades pels rebels . El camp de concentració de Zeluan va omplir-se           7

de presos, que l’únic delicte que havien comès era el ser d’esquerres o no              

donar suport a l’alçament. Durant els dies posteriors molts presos van ser trets             

del camp de nit i afusellats en la carretera que comunicava Zeluan amb Nador              

i Melilla. Moltes dones van ser detingudes, violades o agredides. Entre elles            

destaca Carlota O’Neill, activista, periodista, dramaturga feminista i muller de          

Virgilio Lloret (un dels oficials més destacats contraris a l’alçament que va ser             

afusellat rere un judici sumaríssim). O’Neill va ser sotmesa a consells de guerra             

i va estar detinguda fins 1941.  8

L’objectiu següent dels rebels fou Cadis, on van desembarcar les tropes del            

Marroc la matinada del 18 de juliol. A l’exèrcit, liderat a la província per José               

López Pinto, s’hi van unir ràpidament els falangistes, que disposaven d’un           

gran arsenal d’armes, comprades en les setmanes prèvies a l’alçament. Molts           

falangistes eren aristócrates. 

Poc a poc, els edificis públics de la ciutat on les autoritats republicanes es              

refugiaven van anar caient. També ho van anar fent les seus de sindicats i              

partits d’esquerres, i a més a més, es van realitzar un gran nombre             

7 Font: PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 233) 
8 Consultar l’Annex 4: Imatge de Carlota O’Neill i la seva família (pàg. 253) 
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d’escorcolls a les cases per cercar esquerrans, sindicalistes o maçons. Els qui            

pertanyien a aquests col·lectius eren detinguts massivament, o directament         

assassinats a trets. Altres eren retinguts a la seu de la falange i sotmesos a               

tortures atroces; per exemple, molts eren obligats a ingerir oli de ricí,            

serradures i molles de pa. Un cop es començaven a retorçar de dolor eren              

apallissats.  

Les execucions van realitzar-se a diari durant anys. Sense comptar els morts a             

les presons a causa de les tortures, al llarg de la guerra varen ser              

assassinades 1000 persones a Cadis, i 300 més ho foren des del final del              

conflicte fins al 1945. Aquest és un clar exemple del terror que sembraven els              

nacionals arreu del territori. 

L’ocupació de la província fou ràpida, i acabà el 18 de setembre gràcies a              

la gran implicació de Falange i tinents locals. La resistència republicana fou            

anihilada ràpidament, i les pràctiques que es van produir a Cadis           

(afusellaments sense judici, tortures…) es van estendre arreu on els nacionals           

entraven.  

En els tres mesos de lluita pel domini de la província, van ser assassinades              

unes 98 persones per les forces republicanes. Aquests assassinats solien          

ser aplicats com a represalia per algun fet que persones de dretes havien             

comès a pobles veïns. Es calcula que unes 3012 persones varen ser            

assassinades pels nacionals. Els executats solien ser membres de partits          

d’esquerra, de sindicats o altres organitzacions, o simplement vaguistes. 

Totes aquestes accions repressives estaven emparades per una Llei Marcial          

que Queipo de Llano havia aprovat el dia 18 de juliol i que ordenava              

l’execució de tot contrari a l’alçament. Cal assenyalar que, en realitat, pel            

seu càrrec no tenia l’autoritat suficient com per publicar una llei d’aquest            

caràcter.  
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A Sevilla la gran majoria de l’exèrcit feia costat a l’aixecament (seccions            

d’artilleria, cavalleria, transports…). Es va bombardejar la ciutat, amb els          

edificis clau per a les institucions republicanes com a objectiu principal. Es            

varen tancar els accessos a la ciutat i es va iniciar el terror. La lluita per la                 

ocupació de la capital andalusa va ser de les més sagnants ja que la              

resistència republicana va ser aferrissada. Es van produir nombrosos         

assassinats de manera indiscriminada. Els barris més castigats foren els barris           

obrers: La Macarena, Triana, San Julíán, San Marcos… Dones i nens eren            

utilitzats com escuts humans per els nacionals amb l’objectiu d’entrar-hi. 

 
Carrer Rodrigo de Triana, juliol de 1936. Cadàvers de civils han quedat al carrer  9

Si un líder obrer no apareixia, es represaliava a la seva família, arribant a matar               

alguns membres de la mateixa. 

El 10 d’agost, per celebrar l’aniversari de la fallida Sanjurjada, es van produir             

diversos afusellaments entre els quals destaca l’assasinat de Blas Infante o           

9 Font: ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, Arxiu Serrano 
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del primer alcalde republicà de Sevilla, José González Fernández de          

Labandera. 

El 16 d’agost varen trobar-se a Triana dos falangistes morts. Com a            

represàlia, es van detenir a l’atzar 70 persones que varen ser executades            

dos dies més tard sense ser jutjades. 

Queipo de Llano va publicar nous bans de guerra amb lleis repressives            

brutals. Va ser Queipo qui va posar al capdavant de la repressió andalusa i              

extremeña a Diaz Criado, un capità africanista. Díaz Criado va destacar per els             

seus excessos i la seva set de sang, que va desembocar en una crueltat              

desmesurada. Al novembre va ser el mateix Franco qui va haver de demanar la              

seva destitució. 

Un cop es va iniciar la “pacificació” tant de Cadis com de Sevilla, els nacionals               

van dirigir-se a Huelva, on l’alçament havia fracassat. Allà, el 18 de juliol             

varen ser detingudes algunes personalitats de dretes que eren favorables a           

l’alçament. Un grup de descontrolats va assassinar a 6 militants conservadors,           

sense el consentiment de les autoritats republicanes.  

Va declarar-se la vaga general a tota la província i es varen crear Comitès              

Antifeixistes o de Defensa de la República amb representants de tots els            

partits del d’esquerres, republicans i de sindicats o altres organitzacions.          

Aquests grups realitzaven tasques de vigilància o control, requisaven les          

armes als elements dretans destacats o detenien a les persones sospitoses de            

ser còmplices de l’alçament. 

A les finques de terratinents, es confiscaven les reserves de cereals o altres             

aliments i es repartien entre la població. També es col·lectivitzaven els           

camps de cultiu. 
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Es va decidir enviar una columna ofensiva des de Huelva cap a Sevilla, però el               

resultat va ser nefast: la meitat de les forces van unir-se als nacionals, traint les               

autoritats republicanes. 

Les columnes rebels anaven avançant per la província. Moltes d’elles          

anaven encapçalades per terratinents, que sovint escollien pobles on tenien          

terres que havien estat expropiades per entrar-hi amb l’exèrcit. Als municipis           

que queien en les seves mans, es dissolia l’ajuntament i es clausuraven les             

seus de partits i sindicats. Es creava, llavors, un consistori de dretes i tota              

persona d’esquerra era enviada a Sevilla (o a Huelva, quan la ciutat va caure)              

en qualitat de presoner/a, sovint per a la seva execució. 

El 29 de juliol, l’entrada dels nacionals a Huelva va ser sagnant. Tot i que               

algunes autoritats van poder fugir en vaixell, alguns milicians van resistir a la             

Casa del Poble. Un cop caigué la ciutat, es varen iniciar, com a Sevilla, els               

assassinats. 

El cadàvers quedaven estesos als carrers. Les autoritats que no havien pogut            

fugir (com el governador civil de la província) varen ser jutjades i executades.             

Algunes personalitats de dreta van arribar a demanar clemència per a les            

autoritats, que en molts casos havien els protegit envers la fúria de les             

esquerres més radicals. Aquests demandes no varen ser escoltades, donat el           

reclam de Queipo d’exercir un exercici d’exemplaritat . 

El pobles miners del nord de Huelva varen ser els que van exercir una              

resistència més llarga i forta, suportant setmanes tot i els bombadejos que es             

varen realitzar. Tot i així, cap a la meitat del mes d’agost, varen anar caient. En                

aquests pobles, les columnes nacionals varen realitzar autèntiques        

sagnies.  

Queipo de Llano realitzava periòdicament charlas , als mitjans de         

comunicació (sobretot a la ràdio). En elles, solia difondre falàcies sobre           

presumptes crims duts a terme pels esquerrans als pobles. A més, realitzava            
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brutals apologies de la violència, ridiculitzava les persones d’esquerra i les           

seves famílies i en ocasions descrivia episodis tant sagnants que la premsa va             

veure’s obligada a retallar en les seves ressenyes, tement donar una mala            

imatge a la opinió internacional. 

Aquestes són dues de les charlas de Queipo; en la primera es fa apologia de               

les violacions com arma de guerra, a Radio Sevilla. En la Segona, publicada a              

La Unión   el 26 de juliol de 1936, es narra el sistema repressiu dels nacionals. 

“Nuestros valientes Legionarios y Regulares han demostrado a los rojos          

cobardes lo que significa ser hombres de verdad (…) Esto es totalmente            

justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre.          

Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no             

milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y            

pataleen. (…) Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable:           

¡Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas!          

Yo os autorizo a matar que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda              

responsabilidad”.  10

“En Morón se ha hecho un escarmiento, que supongo impresionará a los            

pueblos que aún tienen la estulicia de creer en el marxismo y la             

esperanza de podernos resistir. Como en Arahal, en Morón un grupo de            

hombres ciegos que han cometido salvajadas sin ejemplo, atropellando         

a personas de derechas que no se habían metido con ellos. Y tengo             

noticias de que en varios pueblos tienen los marxistas prisioneros de           

derechas, con los que piensan hacer parecidas barbaridades. A todos          

les recuerdo que, por cada persona honrada que muera, yo fusilaré, por            

lo menos, diez; y hay pueblos donde hemos rebasado esta cifra. Y no             

esperen los dirigentes salvarse, apelando a la fuga, pues los sacaré de            

bajo tierra, si es preciso, para que se cumpla la ley.”  11

10 http://www.jotdown.es/2011/10/sevillanas-i-el-radiofonista-queipo-de-llano/, Annex 3 (pàg. 251)  
11 PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 274) 
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El fet d’inventar-se massacres comeses pels esquerrans, i els bans de guerra            

que publicava, van servir per justificar l’horror que va sembrar arreu, però            

sobretot a Ríotinto. A molts pobles, els ajuntaments varen haver de protegir els             

membres de l’església del poble. Tot i així, alguns edificis religiosos van ser             

malmesos. Els nacionals varen actuar amb suma crueltat.  

Un exemple prou representatiu de les accions nacionals seria el cas de Nerva.             

En aquest poble, un atac aeri va matar 7 dones, 4 homes, un nen de 10 anys i                  

una nena de 6 mesos. Una persona de dretes va ser assassinada. La resta              

varen ser protegits per l’ajuntament. Els nacionals, en la seva entrada, van            

executar 288 persones.  12

A Aroche, un poble proper, havien matat 10 dretans. 143 persones foren            

assassinades com a represàlia. Moltes dones foren humiliades (sovint eren          

violades, rapades, obligades a ingerir oli de ricí i arrastrades pels carrers del             

poble). Alguns habitants varen tenir temps de fugir cap al nord, a Badajoz. 

Aquestes pràctiques (execucions indiscriminades, tortures, violacions,      

humiliacions…) es va repetir en nombrosos pobles (Moguer, Palos de la           

Frontera…). Les xifres finals són esfereïdores: 44 dretans assassinats per          

repressió republicana, 101 morts més en conflictes armats, 6.019         

execucions repressives obra dels nacionals a 75 dels 78 municipis de la            

província. 

La ciutat de Córdoba va caure en poques hores un cop es va iniciar              

l’alçament, però en canvi la resta de la província es va mantenir            

republicana. A aquesta zona la violència va trigar en arribar. Va ser Queipo de              

Llano qui va donar ordres explicites per a que s’iniciessin actes repressius. La             

persona designada per liderar la repressió cordobesa fou el guardia civil           

Bruno Ibáñez. 

12 A l’Annex 5 (pàg. 253) es pot observar una imatge de Nerva 
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Ibáñez va sembrar el terror, ordenant detencions i execucions en massa. De            

fet, en 6 mesos va signar més de 2.500 penes de mort . Es tractà d’actes               13

repressius que crearen un clima molt tens a la ciutat: “los que huyen se              

inculpan a sí mismos” , va afirmar. Culturalment també va exercir accions            14

repressives: organitzà cremes de llibres, ordenà la projecció de         

documentals nazis als cinemes… 

La conquesta de la província en el seu conjunt fou tant sagnant com les              

anteriors: es calcula que durant els anys de conflicte 9.652 persones foren            

assassinades. Moltes persones varen fugir a Jaén, que encara resistia. 

Destaquen casos especialment tràgics, com el de Baena, un poble on el            

conflicte es saldà amb 700 executats, 600 nens orfes i desenes de violacions i              

altres humiliacions a les dones del poble. 

 
Cadávers de veïns assassinats per les forces de la columna de Sáenz de Buruaga en un dels 

carrers de Baena. La propaganda franquista va difondre la foto assegurant que els morts eren de 
dretes.  15

 

13 https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Don_Bruno  
14 ABC, 3 d’octubre de 1936 
15 Font: ARRARÁS, Joaquín. Historia de la Cruzada Española , vol. 7, (pàg. 472) 
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El cas de Granada va ser diferent als anteriors: el governador militar, Miguel             

Campins, va manternir-se fidel a la República i no va obeïr a Queipo de Llano.               

Un grup d’oficials rebels va detenir-lo. Fou declarat culpable de “rebel·lió” i            

executat el 16 d’agost. 

La falta de decisió de Campins va ser considerada pels nacionals com la causa              

del fracàs de l’alçament a Jaén, Màlaga i Almeria. 

Albaicín, un barri obrer, fou la zona de la ciutat que mes va resistir (vint-i-cinc               

dies). Durant aquest temps els principals edificis religiosos del barri foren           

cremats. Els nacionals varen realitzar diversos bombardejos sobre la zona.          

Quan finalment el barri va caure, la repressió fou brutal. 

Mentre les columnes anaven ocupant pobles arreu, Queipo de Llano seguia           

fent les seves charlas radiofòniques, inventant crims obra de les esquerres i            

justificant així la violència indiscriminada dels nacionals. Els republicans també          

varen bombardejar la ciutat, cosa que va intensificar la repressió rebel, dirigida            

pel nou governador civil, falangista i antic africanista. Van ser assassinats           

mestres, metges, artistes, obrers… en la repressió varen tenir un paper molt            

destacat la Falange amb el grup Escuadra Negra i grups de milícies de dretes              

com Españoles Patriotas  o Defensa Armada . 

Durant la guerra, a Granada van ser assassinats uns 5.000 civils per part             

dels nacionals. Un punt on es varen realitzar gran part de les execucions fou el               

cementiri de la ciutat. El guàrdia del recinte, rere presenciar aquests episodis,            

va tornar-se boig i a principis d’agost va haver d’ingressar a un manicomi. 

Una de les víctimes més famoses dels nacionals de tota la guerra fou Garcia              

Lorca, assassinat el 18 d’agost entre les poblacions granadines de Viznar i            

Alfacar. El poeta fou assassinat juntament amb la humanista Amelia Agustina           

González Blanco, el mestre discapacitat Dióscoro Galindo, i dos banderillers          

anarquistes.  
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També van ser assassinats els set exalcaldes republicans de Granada i el que             

exercia aquest càrrec en el moment de l’ocupació rebel, a més de 10             

catedràtics de la Universitat de Granada. 

Totes les barbaritats comeses eren acceptades per la burgesia, atemorida          

completament rere sentir els discursos de Queipo de Llano, i creient que, a la              

zona que resistia de Màlaga, els republicans empalaven homes, els cremaven           

vius o humiliaven a les monges. 

La realitat, però, era ben diferent: Màlaga es va omplir de dones, nens i              

ancians morts de gana que havien fugit de la zona nacional, on havien             

presenciat els actes terrorífics dels nacionals. Els refugiats varen ser instal·lats           

dins els centres religiosos. Va realitzar-se un autèntica acció d’assistència          

per part dels partits d’esquerres. 

Aquesta localització dels nouvinguts va ser interpretada com una gran acció           

anticlerical pels rebels. 

Queipo de Llano va realitzar nombroses amenaces sobre els malaguenys,          

assegurant que castigaria durament els crims comesos durant el període de set            

mesos en que la ciutat fou governada pel Comitè de Salut Pública de la              

CNT-FAI.  

No va ser però fins al setembre quan les tropes varen avançar cap aquesta              

província veïna. En el seu camí van anar ocupant els pobles per què passaven,              

fins arribar a la zona de Ronda. 

En aquesta zona la repressió republicana va ser més dura. Fonts franquistes            

afirmen que entre els municipis de Ronda, Gaucín i Arriate hi va haver uns 600               

assassinats causats pel terror roig. No se sap del cert fins a quin punt aquesta               

xifra és versemblant, però si que consta que, tot i que en un inici el comitè del                 

CNT a Ronda va poder dominar la situació, finalment alguns elements locals            
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descontrolats i altres que varen arribar de Màlaga varen cometre          

nombrosos assassinats. 

Quan el dia 16 de setembre els nacionals entraren a Ronda, més de la meitat               

de la població, segurament en part per por a les represàlies, havia fugit del              

poble. A la població que restava a la ciutat, i a els seus últims defensors, els                

rebels els van interrogar de manera massiva, i van realitzar nombroses           

execucions. 

Amb l’avenç de les tropes per la província, molts presoners eren enviats a la              

ciutat per ser executats. 

No seria fins l’any següent quan els nacionals realitzarien la seva ofensa            

sobre Màlaga, les zones cordoveses que encara no havien caigut, i           

Badajoz. 

Rere diversos bombardejos sobre la ciutat, el 8 de frebrer de 1937 Màlaga va              

caure en mans de tropes rebels i italianes. Queipo va ser implacable: va tancar              

els accessos a la ciutat durant una setmana, i va iniciar el terror. Centenars              

d’execucions varen ser realitzades, molts cops a partir de simples denúncies.           

Van ser empresonades milers de persones, i a causa del desbordament de les             

presons es varen obrir dos camps de concentració. 

Rere el terror inicial, es va iniciar un llarg període de repressió, liderat pel nou               

Gobernador Civil. La majoria de casos eren administrats per els “consejos de            

guerra sumarísimos de urgencia”. Per abastir l’enorme abast de la repressió           

van ser enviats des de Sevilla nombrosos fiscals, entre els quals hi havia             

Carlos Arias Navarro, últim president franquista. 

El judicis, sovint col·lectius, duraven minuts, i els acusats no tenien possibilitat            

de defensar-se. Unes 3.401 persones varen ser jutjades les primeres set           

setmanes d’ocupació, segons un informe militar d’abril de 1937. D’elles,          

1.574 foren executades. 
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Es calcula que més de 100.000 refugiats i refugiades varen fugir de Màlaga             

cap a Almeria. Intentaven recórrer a peu els gairebé 200km, sovint sense            

menjar ni aigua. L’èxode es feia per la carretera que unia les dues capitals.              

Aquesta via, situada entre la muntanya i el mar, fou una trampa mortal per als               

exiliats. 

Els nacionals varen bombardejar els caminants des del mar i des de l’aire             

amb aviació italiana. Els supervivents avançaven entre cadàvers, nadons varen          

quedar abandonats, agafats a les seves mares, ja sense vida. Tot i l’ajuda de              

persones com el metge canadanc Henry Norman Bethune, que va ajudar al            

transport de refugiats i va atendre’ls juntament amb les seus ajudants, es            

calcula que hi va haver com a mínim 3.000 víctimes. Aquest episodi fou             

conegut com La Desbandá . 

 

 
Imatges de la columna humana. El viatge podia durar una setmana. Font: Diari El Mundo . 
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El doctor Norman Bethune i el seu equip sanitari format per  Hazen Sise i Thomas Worsley. Van 
arribar a transportar 30 persones per viatge (sobretot nens), entre les dues ciutats andaluses. 

Norman Bethune escriuría un llibre sobre aquests episodis el mateix any 1937: The crime on the 
road Málaga-Almería  (El crim en la carretera Màlaga - Almeria)  16

 

Els que van arribar a Almeria van ser rebuts amb un nou bombardeig a gran               

escala que va inundar la ciutat d’horror, quan els seus carrers eren plens dels              

nouvinguts. 

L’aixecament de juliol de 1936 no havia tingut èxit a la ciutat, donada la falta               

de coordinació dels rebels i l’actuació de les milícies que ràpidament es varen             

oposar al cop. 

Des de juliol fins al nomenament del socialista Gabriel Morón com a governador             

civil del a província, al mes de novembre, arreu de la regió varen constituir-se              

comitès revolucionaris que sovint es varen prendre la justícia pel seu compte.            

Morón va aconseguir eliminar aquests comitès gairebé totalment, i acabar amb           

la violència. 

Després d’aquests mesos de caos, la situació política a Almeria es va            

estabilitzar. Els franquistes no entrarien a la ciutat fins el 29 de març de              

1939, dos dies abans del final del conflicte. 

Aquesta tardana ocupació no va significar que a Almeria no hi haguessin            

víctimes de la violència rebel: aquestes es produïren arrel dels nombrosos           

bombardejos que al llarg del conflicte va haver de patir la ciutat (com és el cas                

16 Vide Annex 2 (pàg. 249): fragment del llibre de  BETHUNE, Norman: The crime on the road 
Málaga-Almería  (1937) 

45 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

del que es produí quan els refugiats malaguenys arribaren a la ciutat, que hem              

vist abans). Aquests atacs constants, sumats a les dificultats d’abastament i la            

conseqüent fam varen fer molt dura la vida a la Almeria de la Guerra Civil.  17

En total, les morts per repressió en etapa republicana foren 471 i les morts              

per la violència rebel 373 . 18

A Jaén la situació fou semblant a la de Almeria. El cop d’estat no va ser                

exitós i les milícies, armades, es varen fer amb el control de moltes poblacions              

jaeneses.  

Al mes d’agost, dos trens coneguts com “els trens de la mort” varen sortir de               

Jaén, plens de dretans i simpatitzants de l’alçament. Els dos es varen dirigir a              

Madrid, on 11 dels viatgers del primer tren foren afusellats. El destí dels             

viatgers del segon fou més tràgic: en la seva arribada a Vallecas, gran part dels               

300 transportats varen ésser assassinats. Les víctimes de la repressió a la            

rereguarda republicana a Jaén foren 1.640. 

La forma que va adoptar la violència rebel a Jaén, igual que a la majoria de                

capitals republicanes a la que els protagonistes de l’alçament no tenien un            

accés directe, foren els bombardejos. El més destacat es produí el dia 1 d’abril              

de 1937, quan els avions de la Legió Còndor varen sobrevolar la ciutat. El              

resultat foren 159 morts i 280 ferits. Com a resposta, 128 presos dretans foren              

assassinats durant els dies següents. 

Quan, el 29 de març de 1939, els nacionals entraren a Jaen, a més de a                

localitats com Bailén, La Carolina o Arjona. La repressió nacional fou brutal;            

2.879 persones varen morir (de les quals només 1.984 havien estat jutjades            

en consells de guerra). Les execucions es solien efectuar al cementiri de la             

ciutat. Els cossos eren enterrats en fosses comunes. Només a una fosa del             

cementiri de San Eufrasio s’han trobat 1.648 cadàvers.  19

17 http://www.historiadeltiempopresente.com/web/DocumentosDescargables/Articulos/RT26.pdf  
18 Font: PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 254) 
19 http://antoniomarinlopera.tripod.com/guerraenjaen.htm  
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4.1.2. Al nord: Navarra, la Rioja, Castella la Vella, Lleó i Galícia 

Un cop va iniciar-se l’alçament, Mola va donar ordres clares als rebels des de              

Pamplona: calia actuar amb contundència, sense vacil·lacions i        

violentament. Amb aquest modus operandi, els conspiradors tenien dos         

objectius: per una banda, volien evitar la construcció d’una resistència          

republicana que ralentitzaria l’ocupació del país. Per una altra banda volien, a            

llarg termini, eliminar qualsevol rastre dels ideals que durant la República           

havien aflorat entre la població, tals com l’alliberament de les dones, dels            

jornalers sense terres o dels proletaris industrials, el qüestionament del poder           

de l’Església, els terratinents o l’exèrcit. La conseqüència final d’aquesta          

anihilació era “l’extermini dels enemics d’Espanya”, com va dir el propi           

general. 

A diferència de com va passar a altres zones de la Península, a Navarra, Àlava,               

tota Castella la Vella, les tres de Lleó, tota Galícia i gran part de Càceres i                

Saragossa el cop d’estat va tenir un èxit contundent, i varen ser zones              20

ocupades en qüestió d’hores o dies. Com a conseqüència, és en aquestes            

zones on l’extermini del que Mola parlava es va poder realitzar amb més             

eficàcia. 

Immediatament després de la caiguda d’una capital de província, s’iniciava una           

tasca de “neteja” arreu del territori provincial per part de les columnes rebels.             

Aquestes columnes solien estar formades en la seva majoria per paisans que,            

volent guanyar-se el favor d’un terratinent de la zona o volent amagar un passat              

d’esquerres, es posaven a les ordres de latifundistes d’ultradreta (carlins o           

falangistes), de l’exèrcit o de la Guàrdia Civil. Eren molts els terratinents que,             

rere les reformes agràries i la pèrdua de terres i poder, tenien set de venjança               

sobre els jornalers que s’havien beneficiat de les lleis republicanes. 

Tret del clero del País Basc, que es va posicionar al costat del govern              

republicà, la majoria del clergat espanyol va simpatitzar amb els nacionals,           

20 Vide Annex 6 (pàg. 253): mapa de la evolució del front durant la Guerra Civil Espanyola 
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beneïen les banderes dels regiments colpistes a les zones que havien caigut en             

mans d’aquests, i alguns fins i tot varen arribar a unir-se a les columnes de               

neteja. 

Des del mateix juliol van començar a publicar-se bans per part dels nacionals             

que acusaven els defensors de la República de rebel·lió militar, per           

alçar-se en armes contra l’exèrcit (cos que estava realitzant una tasca           

absolutament necessària per Espanya). Alhora, la Junta de Defensa Nacional          

va ser dotada, per als nacionals, de totes les competències de l’Estat. 

Amb aquests missatges, es va intentar (i, un cop assolida la victòria, es va              

aconseguir) capgirar la situació real del que estava passant a Espanya, on            

un sector dels cossos de seguretat de l’Estat es van rebel·lar contra aquest. 

La minoria d’esquerres d’aquestes províncies va sofrir un extermini brutal per           

moltes bandes diferents. A Pamplona, per exemple, les execucions a trenc           

d’alba atreien a molt públic i van arribar a instal·lar-se paradetes de xocolata i              

xurros al costat del lloc on s’afusellava. Cada cop que s’infomava de la mort              

d’un carlí, un pres era assassinat. Escamots Falangistes realitzaven         

assassinats de nit a les afores de la ciutat… 

El recompte d’assassinats a la província fou de 2.822 homes, 35 dones i 305              

morts a causa de tortures o gana a les presons. Un de cada deu votants del                

Front Popular fou asassinat. La comarca navarresa de La Ribera fou una de les              

mes castigades per la repressió institucionalitzada dels nacionals. Tenint en          

compte que les víctimes dels assassinats solien ser homes de mitjana edat, en             

alguns pobles un 10% dels homes en edat de treballar van ser assassinats, i              

com era freqüent a la zona rebel, les seves dones foren humiliades i             

maltractades. 

A La Rioja la situació fou semblant, ja que es tractava d’una regió igualment              

dretana. Les esquerres tenien poca força, cosa que es ja es va reflectir en la               

poca repercussió de les vagues generals durant el període del Bienni Negre.  
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La duresa d’aquesta etapa portà a la victòria, al 36, del Front Popular. Però tan               

bon punt es van saber els resultats, van produir-se nombrosos enfrontaments           

entre falangistes i treballadors simpatitzants de les esquerres. 

El 19 de Juliol, el Governador Civil de la província va negar-se a proporcionar              

armes a les esquerres. Una columna de 800 homes va viatjar de nit des de               

Pamplona fins a Logroño. El cop d’estat va triomfar ipso facto. 

L’alcalde de la capital, dentista de professió, fou detingut i executat el 7 d’agost.              

La repressió a la resta de la província la va dur a terme la Guàrdia Civil i un                  

gran grup de civils, alguns dels quals havien estat destacats en la UGT o la               

CNT en els anys anteriors. Els que es resistien eren en molts casos             

assassinats, o llençats a l’Ebre des de ponts alts. Aquesta última pràctica portà             

a problemes de salubritat a molts pobles, tant a la Rioja com a Burgos i també                

a Càceres, on al Tajo es repetien aquests episodis. 

Els assassinats als homes i les humiliacions a les dones eren comunes també             

en aquesta província. Al desembre, ja s’havien produït 2.000 execucions. Al           

final de la guerra, un 1% de la població havia estat assassinada per la              

repressió. També seguin la dinàmica navarresa, els pobles propers al riu Ebre            

foren els que patiren episodis mes sagnants.  

Cal destacar, però, que tot i que en molts pobles el clergat actuava amb              

indiferència al que passava, en molts altres, el clergat va intervenir per evitar             

vessaments de sang (actitud amb la qual arriscaren també les seves vides). No             

és el cas, però, del Bisbe de la zona. 

Valladolid era una de les províncies on la violencia de la Falange era més forta               

en els últims mesos de República. Qualsevol moviment de protesta dels           

treballadors d’esquerres era castigat per la falange, que gaudia d’un molt bon            

armament. Als carrers tant de la capital com de molts pobles, la violència era              

el pa de cada dia. 
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Al juny del 1936, els atacs dels grups paramilitars a tabernes on es             

concentraven esquerrans, els atacs terroristes sobre personalitats del Front         

Popular o a les Cases del Poble, van ser contestats pels republicans: es va              

agredir a falangistes i saquejar el Centre Carlí. Però aquests actes de venjança             

varen intensificar la ira feixista. Els cossos de seguretat de l’estat, en gran part,              

eren simpatitzants de la Falange. 

Un cop iniciada la revolta militar, Valladolid va caure ràpidament: l’esquerra           

no va poder alçar-se contra la Guardi Civil, la Guàrdia Civil, l’Exèrcit i la              

Falange. Les ordres del Governador Civil de lliurar armes a les esquerres fou             

desobeïda, i el que és més, les armes varen anar a parar a mans dels               

falangistes. La vaga general convocada quan va esclatar en conflicte, fou           

reprimida. Molts socialistes, refugiats a les seves cases o a la Casa del Poble,              

foren detinguts. El governador civil, l’alcalde de Valladolid i l’únic diputat           

socialista de la regió foren executats. 

La ciutat, que fou la primera on els rebels varen triomfar, es convertí en la               

un dels feus de l’Alçament. Columnes falangistes foren enviades arreu de la            

província per esclafar la resistència d’esquerra. Onésimo Redondo, que havia          

sigut alliberat i va viatjar a Valladolid, clamava la eliminació del marxisme per             

damunt dels lligams entre familiars, posant la Pàtria com a prioritat màxima dels             

alçats, a més del càstig del proletariat. 

Alguns fracassos als inicis de la guerra (mort de Sanjurjo i bloquueig de l’exèrcit              

del Marroc per la flota republicana, l’avenç anarquista des de Barcelona envers            

Saragossa, el bloqueig de les tropes de Mola al nord de Madrid i la mort de                

Redondo en un enfrontament a Segòvia el 24 de Juliol) varen fer que la tensió               

a la província creixés i, amb ella, la brutalitat repressiva. Rere els solemnes             

actes fúnebres per la mort d’Onésimo i la elecció del seu germà Andrés per              

substiuir-lo, va començar una escalada de violència. 

Molts obrers eren jutjats per simplement tenir carnet d’algun sindicat. Molts           

altres eren assassinats de nit per la falange. Tot i que les xifres de víctimes han                
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ballat molt, els estudis més recents assenyalen a un mínim de 3.000 morts fruit              

de la repressió durant la Guerra Civil a Valladolid,i 3.000 persones més seguien             

a la presó provincial. Els socialistes que havien estat detinguts rere           21

amagar-se a la Casa del Poble se’ls va condemnar de la següent manera:  22

Pena Nombre de condemnats 

Pena de mort 40 

30 anys de presó 363 

20 anys de presó 26 

Absolts 19 

Total de detencions a socialistes amagats a la Casa del Poble: 448 

 

Les execucions tenien un públic considerable, i s’instal·laren parades de menjar           

al voltant del Camp de Sant Isidre, un espai proper a Valladolid on se’n diuen a                

terme molts. Van haver de posar guàrdies a la zona per controlar les             

aglomeracions. 

Les execucions extrajudicials són impossibles de comptabilitzar, i consta que          

foren molt més nombroses que les que amparava la justícia. 

Salamanca fou un altre cas de guerra ràpida i repressió longeva. Tot i que              

el governador civil va mantenir-se inicialment fidel a la república (i això era el              

que semblava que faria l’exèrcit) la notícia del triomf de la insurrecció a             

Valladolid va fer que el governador ordenés als militars de la província            

adherir-se a l’alçament.  

 

21 PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàgs. 325 i 327) 
22 Taula d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes de: PRESTON, Paul: L’holocaust 
espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 325) 
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Al matí del dia 19, a la pleníssima Plaça Major, fou llegit en veu alta un ban de                  

guerra. Un tret a un soldat, disparat per algú entre la multitud, va convertir-se              

en el detonant que inicià els actes repressius: immediatament després del tret,            

4 homes i 1 nena foren assassinats. 

L’exèrcit va ocupar els principals edificis públics i de serveis de la ciutat.             

Els falangistes que hi havia a la presó foren alliberats. La dèbil i amb prou               

feines armada minoria que va organitzar la resistència, i els treballadors que            

es van declara en vaga foren detinguts.  

Això es va repetir a tota la província. Béjar, un poble eminentment industrial, no              

va caure fins el dia 21 de juliol, amb la irrupció al poble d’una columna               

falangista. La repressió a Béjar fou brutal: varen dur-se a terme centenars de             

detencions i les humiliacions a dones tant comunes. 

Seguint la idea de Mola d’exterminar l’esquerra, es varen crear nombrosos           

grups paramilitars. Estesos arreu, vigilant la frontera amb Portugal i tots els            

racons de Salamanca, poc a poc varen anar sent detinguts o assassinats tots             

els que eren considerats esquerrans. La provínica s’havia convertit en una           

ratonera. 

La inmensa majoria de carrecs públics i ajuntaments foren dissolts i           

reconstruïts a partir de militars, terratinents o falangistes. Els alcaldes contraris           

a l’alçament eren empresonats o asassinats. Foren també represaliats molts          

mestres d’escoles o d’universitat. 

Els detinguts, sobretot els de la presó provincial, morien per la falta            

d’higiene en cel·les que, amb capacitat per 2 presos, albergaven sovint 12            

persones. L’arribada de tropes falangistes i de l’exèrcit, el 23 de juliol va             

empitjorar la situació: els nouvinguts, que arribaren en un estat eufòric a la             

ciutat, varen iniciar execucions de manera massiva a tots els esquerrans           

empresonats (anomenades popularment com sacas ). 
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El cas de Salamanca destaca especialment perquè la majoria de les víctimes            

de la repressió nacional ho eren per la seva simple ideologia, ja que en aquesta               

província, a diferència de a altres (com algunes andaluses), els anys de            

República havien transcorregut sense enfrontaments violents entre les        

esquerres i la dreta. 

També és aquest el cas de Sòria: aquesta província, majoritàriament dretana i            

poc poblada, havia estat una regió tranquil·la i sense conflictes ni repressió            

per part de les esquerres rere la victòria, al febrer, del Front Popular. 

La capital comptava    23

amb poc més de 10.000     

habitants en el moment de     

l’esclat del conflicte. Es té     

constància de que 300    

persones van ser   

executades a la capital,    

més alguns detinguts que    

provenien de Guadalajara.   

A la província foren els requetès els grans autors de la repressió. Cal             

destacar, però, que la falange, que no comptava amb gairebé cap afiliat a la              

zona, va ascendir a 7.000 membres en poc temps desprès del 18 de juliol.  24

La presó provincial va omplir-se ràpidament i en alguns pobles les casernes de             

la Guàrdia Civil varen fer aquesta funció. Els executats durant la ocupació de             25

la província dels quals se’n té constància certa son uns 281.  26

23 Imatge: Presoners de Sigüenza (Guadalajara) al convent de Sta Clara (Soria), 1936. Foto: Arxiu 
Carrascosa, AHPSO, nº 2465 
24 HERRERA BALSA, Gregorio i HERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio: La represión en Soria durante 
la Guerra Civil (tomo 1). Autoedició, 1982. Pàg. 28 
25 HERRERA BALSA, Gregorio i HERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio: La represión en Soria durante 
la Guerra Civil (tomo 1). Autoedició, 1982. Pàg. 18 
26 HERRERA BALSA, Gregorio i HERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio: La represión en Soria durante 
la Guerra Civil (tomo 2). Autoedició, 1982. Pàg. 267 
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Segòvia va tenir unes xifres similars. L’exèrcit segovià va donar costat a la             

insurrecció militar, cosa que el governador civil, Adolfo Chacón, desconeixia.          

Com confiava en l’exèrcit, va negar-se a donar armes a les forces d’esquerres. 

Al matí del 19 de juliol, Chacón va ser arrestat pels insurrectes i el ban de                

guerra va ser llegit. El 5 de desembre, el polític seria afusellat. L’esquerra             

segoviana, minoritària, no es va resistir i la ciutat va caure ràpidament. Els             

soldats van ocupar els edificis públics i de serveis més destacats (Telèfon i             

Telègrafs, Correus, Casa del Poble, Ajuntament…). 

El fet que la Guàrdia Civil es concentrés a la capital, va facilitar la creació               

d’alguns comitès del Front Popular a alguns pobles. Un cop la Guàrdia Civil             

va tornar, acompanyada de falangistes, els comitès van caure sense cap           

mena de resistència i els seus membres varen ser detinguts. Les Cases del             

Poble eren escorcollades o reconvertides en la seu local de la Falange. 

Mestres, regidors i esquerrans foren afusellats ipso facto o abans d’arribar a            

la capital per ser jutjats, també foren empresonats o torturats i obligats a             

beure oli de ricí. Molts civils eren represaliats a partir de simples denúncies             

sobre la seva simpatia per idees d’esquerra. Els pocs pobles on els comitès             

van durar uns dies van ser durament castigats. 

Les xifres de la repressió a Segòvia durant la guerra són de 271 execucions              

il·legals, 175 com a compliment de penes de mort dictades per jutjats            

militars i 195 morts a les presons.  27

A Palència, una província amb un context polític semblant al segovià, es            

calcula que la repressió rebel deixà uns 1.500 executats. La resistència fou            

mínima, i el volum més gran de les víctimes eren miners del nord de la regió                

palentina. Qui no entregava les armes era amenaçat amb la mort, però els que              

es dirigien a les noves autoritats per fer-ne entrega, eren empresonats. Es            

27 PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 342) 
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calcula que entre un 1,1 i un 3,3% de la població total provincial fou              

executada. 

Lleó també va rebre la part mes sagnant de la repressió a la seva zona minera:                

Astorga, Ponferrada i La Bañeza foren les ciutats més castigades.  

En total, s’han fet alguns estudis que assenyalen que els afusellats lleonesos            

són, com a mínim, 1.409 (tot i que, com posteriorment s’ha observat, només             

amb les defuncions del registre civil aquestes xifres s’han sobrepassat.          

D’aquestes, més de la meitat foren assassinades de manera irregular. Als           

republicans se’ls hi atribueixen 187 morts.  28

A aquestes xifres, cal sumar els morts a les presons (edificis que es varen              

multiplicar) o camps de concentració com el de San Marcos, pel qual van             

arribar a passar, entre 1936 i 1940, unes 15.000 persones. El moment en què              29

va haver més presos fou l’any 1938, amb 7.000 homes i 300 dones reclosos i               

recloses. 

A Zamora, on el cop va triomfar igualment ràpid. El dia 19 per la tarda ja van                 

ser ocupats els edificis públics més importants de la capital i es varen realitzar              

les primeres detencions. 

A la localitat de Requejo de Sanabria va sorgir el major focus de resistència              

de la regió, la dels ferroviaris de la província. Uns 2.000 obrers de la línia               

Zamora - Ourense van defensar-se dels rebels amb armes i dinamita. Aquesta            

resistència va durar una setmana. 

Un cop va inicar-se la cacera de sindicalistes, socialistes, càrrecs públics i            

funcionaris de la educació favorables a la República, les presons de la            

província es varen omplir ràpidament. Les tortures també eren comunes, i es            

repetien episodis semblants als de les províncies veïnes. Les dones de molts            

28 https://capillalaica.wordpress.com/la-represion-en-leon/ 
29 GAITERO, Ana. “Yo fui preso en San Marcos”, Diario de León (online).  Lleó,14/4/2012 
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esquerrans també varen patir la violència dels nacionals, que els hi negaven            

ajut per ser considerades dones “roges” i sense drets.  

La xifra d’assassinats per la repressió franquista a Zamora s’eleva, segons           

els estudis locals, a 1.330 persones. 

A Burgos també hi havia regnat la tranquil·litat durant els mesos previs a             

l’alçament. Els rebels no van tenir cap entrebanc a l’hora de prendre la ciutat.              

Varen ser detinguts el governador civil de la província i el general Domènec             

Batet (el qual, en la revolta d’octubre de 1934, liderava l’exèrcit a Barcelona i              

va desobeir les ordres que exigien una actuació violenta, per la qual cosa va              

quedar marcat entre els militars).  30

Tot i que Mola va intentar que Batet no fos executat, Franco va influir en el                

procés judicial contra el militar català i finalment fou condemnat a mort i             

afusellat el 18 de febrer de 1937. 

A la província es van produir 1.400 assassinats entre l’agost i l’octubre de 1936,              

400 dels quals a la capital. Les presons estaven desbordades, i van arribar a              

triplicar o fins i tot quintuplicar la seva capacitat.  

Al final, es calcula que els morts a Burgos, entre els executats i els que varen                

perdre la vida durant la seva reclusió són uns 1.700. A més cal afegir 5.500               

persones van ser apallissades. 

Moltes dones i nens, que eren totalment innocents, van ser represaliats. Els            

rebels s’acollien al “derecho de representación”, per el qual en absència dels            

seus marits o pares, eren ells els que rebien els càstigs repressius. 

Àvila, a diferència de les anteriors, va ser una zona on sí que s’hi va respirar                

cert ambient de tensió social desprès de la victòria del Front Popular. Les             

esquerres, animades pels resultats electorals, van començar a exigir reformes          

30 Vide  pàg. 24 (Antecedents històrics) 
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amb més intensitat. Com a resposta, la JAP (Joventut d’Acció Popular) va            

realitzar alguns atacs a l’esquerra. 

La Guàrdia Civil va fer-se amb la ciutat la matinada del 19 de juliol. El seu                

cap, però, havia ordenat que es lliuressin armes als treballadors. Aquestes           

instruccions no van ser escoltades. Aplicant el ban de guerra que Saliquet            

havia proclamat a Valladolid, es van detenir als membres del Front Popular i             

alliberar a Onésimo Redondo i altres seguidors del falangista. 

Als pobles petits d’Àvila la resistència va ser una mica major però igualment             

esclafada, a excepció d’algunes localitats molt properes a la província de           

Madrid, on la UGT tenia més força. Aquests pobles van canviar de mans             

diversos cops, però rere la seva caiguda definitiva a l’agost, la repressió            

aplicada fou molt dura. Destaca el cas de Peguerinos, on es va bombardejar un              

hospital provisional on hi havia personal sanitari republicà. Es va disparar als            

malalts i a moltes enfermeres. D’altres varen ser violades. 

El governador civil va ser executat el 4 d’agost, i durant mesos anaven             

apareixent cadàvers a prop de les carreteres de la província. En total, unes             

600 persones foren executades. 

En general, a Castella la Vella i Lleó, les execucions il·legals van anar a la               

baixa considerablement a partir del novembre de 1936, a causa de la publicació             

d’un decret regulador dels judicis sumaríssims. 

Les execucions il·legals, com les sacas tant habituals a Salamanca, van           

suposar encara més patiment i entrebancs als familiars de les víctimes. Era            

freqüent, per exemple, que mesos després del seu assassinat, aquestes          

persones fossin citades davant d’un jutge. El fet que haguessin estat           

assassinats extrajuducialment i no es presentessin a judici comportava multes          

a les famílies. Aquestes famílies, que sovint s’havien vist humiliades pels           

mateixos executors, que es jactaven de la por que havien passat les víctimes             
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abans de morir, no van disposar de cap lloc on plorar els seus parents              

assassinats.  

Moltes vidues, marits de les quals havien desaparegut, es trovaben amb la            

impossibilitat de tornar-se a casar per no tenir un certificat de defunció dels             

seus esposos. A més, tampoc podien disposar dels bens dels seus marits.            

Aquesta mena de situacions es varen reproduir arreu de l’Estat.  

Pel que fa a les províncies gallegues, la repressió va ser desproporcionada si             

observem el poder ínfim de les esquerres en la majoria de la comunitat. El              

volum repressiu és comparable amb el de regions com Navarra o La Rioja,             

però a diferència d’aquestes dues regions, a Galícia el carlisme no estava tant             

implantat. De fet, tot i que la regió era conservadora, l’extrema dreta no hi tenia               

un paper destacat. 

Al llarg del dia 20 de juliol els rebels van ocupar tota la comunitat, tret               

d’alguns focus on la resistència va ser una mica més forta com Corunya, Vigo              

i Ferrol. Un fet que va dificultar molt la organització de la resistència per part               

dels sindicats fou la negativa dels governadors civils a proporciona’ls-hi armes,           

temerosos de que aquesta acció desfermés una revolució. 

A Corunya i Pontevedra van ser les dues províncies més castigades per la             

repressió. En el cas de A Corunya, tant el governador militar de la província              

com altres caps de l’exèrcit varen ser executats rere negar-se a llegir el ban de               

guerra. Es van bombardejar amb artilleria la seu del govern civil, la Casa del              

Poble i l’ajuntament. El governador civil, Francisco Pérez, també fou executat el            

24 de juliol. Tenia 25 anys. La seva dona Juana Capdevielle, embarassada,            

va passar per la presó. Un cop va sortir, el 17 d’agost, els falangistes li varen                

parar una trampa i fou detinguda. D’idees feministes, Capdevielle era          

profundament odiada per la dreta del la província. Torturada i matada amb            

trets al cap i al pit poc després de perdre el fill, el seu cos va aparèixer a Lugo.                   

Moltes més dones varen ser maltractades, violades i torturades. 
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Metges, mestres, sindicalistes, militants i càrrecs de partits d’esquerra         

també van ser represaliats. Els primers judicis es varen fer a l’agost, mentre             

que als carrers la Falange assassinava a tort i a dret de manera il·legal, fent               

els seus famosos paseos a les nits, i alhora anava guanyant afiliats de manera              

massiva. 

Un cop la capital i Ferrol van caure, columnes de soldats van avançar arreu de               

la província, on la resistència que varen trobar fou gairebé insignificant.           

Santiago va caure molt ràpid i mecanisme de judicis ja estava en marxa a finals               

juliol. Crits com “Viva Rusia” o saluts amb el puny alçat es pagaven amb              

cadena perpètua. En total unes 1.600 persones van ser assassinades. 

A Pontevedra la situació fou semblant: el governador civil no va accedir a             

entregar les armes als treballadors, ja que va creure en la lleialtat dels militars              

de la província. 

En aquesta regió, igual que en la majoria de les zones rurals conservadores             

d’Espanya, la col·laboració ciutadana amb denúncies a coneguts i veïns va           

jugar un paper molt important en la repressió. A la capital van arribar a              

crear-se grups d’espionatge veïnal. L’alcalde i altres càrrecs republicans varen          

ser jutjats i executats. Alexandre Bóveda, fundador del Partit Galleguista, també           

fou assassinat tot i la seva religiositat i conservadorisme. 

A Vigo i Tuy la resistència fou una mica més forta, però com a conseqüència               

també ho fou la repressió. Els assassinats eren càstigs aplicats de manera            

totalment desmesurada, per delictes com protegir algun fugitiu o escoltar          

emisores de Madrid. 

Les actuacions repressives es duien a terme per la Guàrdia Civil o escamots             

diversos, i planificada en la majoria de casos pels militars. 1.700 persones            

foren executades. 
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Lugo va caure amb rapidesa el dia 20 de juliol. Els cossos de seguretat              

estaven molt implicats amb la conxorxa per al cop, igualment ho estava el             

clergat de la zona, i la Falange era molt forta. 

El comandant militar de la província no actuà de manera repressiva sobre les             

autoritats republicanes. Això comportà el seu arrest. A l’octubre, l’alcalde i el            

governador civil de la província varen ser finalment jutjats i executats.  

Les poques localiltats on va haver resistència, eren al sud de la província, on              

les idees anticlericals i el socialisme tenien una mica més de força. Aquests             

pobles van ser durament represaliats. En total, a Lugo van realitzar-se 418            

execucions, la majoria de les quals extrajudicials. 

Ourense havia estat una província on no es varen produir incidents al llarg del              

període republicà. A les eleccions de febrer de 1936 la victoria fou de             

Renovación Española i la CEDA. Per la seva banda, el Front Popular no va              

obtenir cap escó. 

La província va caure sense cap resistència, tret d’alguna localitat de l’est on             

algun Guàrdia Civil fou assassinat. 

Els resultats electorals favorables als partits de dreta, juntament amb la           

poca resistència contra el cop a la província no varen impedir que la             

repressió s’estengués per Ourense: els falangistes actuaren violentament        

realizant els seus paseos , tot deixant els cadàvers a la vista per estendre el              

terror, o al riu Miño. Els judicis també varen començar ràpidament rere el cop.              

En total, 569 persones foren executades. 
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4.1.3. A l’Espanya insular: Canàries i Balears 

Les Canàries van caure immediatament un cop iniciat el cop d’Estat. En el             

moment de l’alçament Franco es trobava a les illes ocupant el càrrec de             

comandant general, com a resultat de l’intent republicà d’allunyar a la perifèria            

de l’Estat aquells possibles conspiradors. 

La resistència, un cop llegit el ban de guerra el dia 18 de juliol, fou nul·la tret                 

d’algunes excepcions, com alguns punts de La Palma (fenòmen anomenat La           

Setmana Roja de la Palma ) i Valle Hermoso, a la Gomera. Les morts que van               31

causar els republicans van ser 0, però els rebels varen assassinar a 2.500             

persones , la majoria de manera extrajudicial. Així doncs, tot i que la Guerra             32

Civil que afectà la major part de la Península no va ser una realitat a les illes, la                  

repressió que es va produir al continent sí que va tenir-hi lloc.  

Segons la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del govern de           

Canàries hi ha 21 fosses comunes a les illes. Tres d’aquestes han estat             

intervingudes. Gairebé 8.000 persones varen passar preses per el camp de           33

concentració de Gando (un antic centre sanitari) i per la presó de Fyffes (un              

magatzem de l’empresa britànica amb el mateix nom).  34

 
Presos de Gando 

 

31 https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Canarias#Guerra_civil_y_dictadura_franquista  
32 PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 367) 
33 http://www.gobiernodecanarias.org/justicia/memoriaHistorica_Mapa_solo.jsp?Isla=7  
34 http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/represion-franquista-Canarias-guerra-anos_0_379012266.html 
    http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/represion-franquista-Canarias-guerra-anos_0_379012266.html  
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A les Balears la repressió nacional es va saldar amb més de 2.000 víctimes              

mortals. D’aquestes, més de la meitat es varen registrar a Mallorca. Tant            

aquesta illa com les Pitiüses van caure, igual que les Canàries, molt            

ràpidament. La repressió va iniciar-se de manera immediata amb detencions i           

empresonaments d’esquerrans, sindicalistes i obrers, tot i que la resistència en           

aquestes illes fou nul·la. 

Els esdeveniments bèl·lics i la intenistat de la repressió són, en moltes            

ocasions, dos factors estretament relacionats. Això va quedar patent amb la           

recrudescència de la repressió a les illes a mitjans del mes d’agost, quan es              

va produir el Desembarcament de Mallorca: un intent fallit de recuperar           

Mallorca per part del bàndol republicà. Molts dels presoners mallorquins varen           

ser assassinats com a represàlia. 

Arran d’aquesta ofensiva republicana les Pitiüses van ser breument         

recuperades per les forces de la República el 8 d’agost. El 20 de setembre,              

però, van recaure en mans rebels. Durant aquest període d’alliberament,          

Eivissa fou bombardejada, i com a conseqüència, una sèrie de milicians           

assassinà la majoria de presos reclosos al castell de la capital. Això endurí la              

repressió posterior que es saldà amb 130 morts un cop les Pitiüses van             

caure definitivament en favor del bàndol nacional. 

 
Esquerra: Agost de 1936: milicians d’Estat Català mostren la senyera a les costes de Formentera. 
Dreta: Imatge presa des d’un dels avions que bombardejaren Eivissa el 13 de setembre de 1936 

amb 2000 kg de bombes. El resultat foren 40 morts.  35

 

35 http://www.ibizaisla.es/blog/guerra-civil-en-ibiza.html  
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Menorca, per la seva banda, no va caure en mans rebels fins el mes de               

febrer de 1939. Tot i que uns quants centenars de republicans van poder fugir              

de l’illa abans de l’entrada nacional, 176 persones foren assassinades un           

cop aquesta ocupació es va fer efectiva.  

 

4.1.4. A Extremadura 

A Càceres el cop d’estat de 1936 va tenir un èxit immediat. El dia 19 de juliol,                 

a la plaça major de la ciutat, les forces militars varen declarar l’estat de guerra.               

El comandant Linos fou el líder de la ocupació de la ciutat. 

A la seu del govern civil de la província hi havia reunits destacats membres del               

Front Popular de la regió, custodiats per la Guàrdia d’Assalt. Aquest cos de             

seguretat no va oposar massa resistència en front dels rebels, que varen            

accedir a l’edifici i empresonar als líders que hi havia dins. Tot seguit foren              

ocupats edificis estratègics de la ciutat: Correus, la Casa del Poble…  36

A les portes de la presó de la ciutat va haver un enfrontament armat entre               

Guàrdia Civil i un grup de socialistes i comunistes. Aquests varen intentar            

dominar el centre penitenciari per fer-se càrrec dels gran nombre de falangistes            

que hi havia empresonats. 

Aquest enfrontament no va tenir èxit per als esquerrans: tot al contrari. Els             

falangistes foren alliberats amb la presa de Càceres. Entre ells destacà el seu             

líder provincial, el capità Luna. Luna fou l’autor dels actes repressius més            

cruents a la ciutat. Es calcula que a Càceres varen ser assassinades unes             

1000 persones en actes repressius.  

Des de Càceres es varen enviar ordres a les guarnicions militars de tota la              

província perquè fos eliminat tot membre del Front Popular i tot ajuntament            

36 http://extremaduralibre.webcindario.com/caceres.html  
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republicà. La Guàrdia Civil col·laborà en aquesta tasca. Així, es varen           

assassinar o empresonar les personalitats més destacades de les esquerres. 

Els pobles més propers a Portugal i a la zona republicana de Badajoz varen              

oferir una major resistència que la resta de la província, que en general fou              

ocupada ràpidament. Altres pobles del nord-est, com Navalmoral de la Mata, no            

foren ocupats fins a meitat d’agost, amb l’arribada de les columnes nacionals            

que es dirigiren a Madrid. El total de morts per la repressió nacional a la               

província fou d’uns 1.680.  37

Per una altra banda, el 12 d’agost de 1936 Franco va enviar una columna              

direcció nord que, partint d’Andalusia, avancés per Badajoz cap a Madrid.           

El dia 3 d’agost sortí una segona columna en la mateixa direcció, i el dia 7 una                 

tercera. 

Aquests efectius varen realitzar aquest avenç ocupant tots els pobles per què            

anaren passant. Tot i que a Badajoz es varen crear ràpidament diverses            

milícies per defensar la província, l’ocupació els hi va ser molt fàcil ja que la               

seva superioritat en armament i entrenament era evident.  

Ocupar, però, no era la única tasca que tenien encomanada: també era la seva              

missió sembrar l’horror en aquests pobles. Els republicans que detenien          

durant el seu avenç no eren empresonats, sinó directament afusellats. A les            

localitats ocupades varen violar, assassinar i saquejar amb impunitat. Tot          

simpatitzant del Front Popular fou eliminat, i els africanistes varen imposar           

el terror que anys abans havien aplicat sobre els cabilencs del Marroc.  

A més dels membres del Front Popular, assassinats de forma massiva, la            

repressió també fou molt dura sobre els camperols que s’havien beneficiat           

de la redistribució de les terres de la Reforma Agrària republicana.  

37 PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 854) 
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Els lligams entre latifundistes i responsables militars del bando nacional eren           

evidents i les terres, que en aquella època de l’any estaven a punt per a la                

collita, varen ser retornades als seus antics amos. Els camperols no varen            

obtenir cap mena de recompensa per el seu treball de la terra (sovint, els              

camps que varen rebre estaven en mal estat i la seva feina en va millorar la                

rendibilitat). A més, els seus animals varen ser confiscats. 

La violència directa sobre ells fou especialment cruenta: van constituir un dels            

col·lectius que va sumar més víctimes mortals al recompte total          

d’assassinats a Badajoz.  

En algunes ciutats, com Llerena, la resistència fou prou aferrissada. Les tropes            

varen encerclar la vil·la i la varen bombardejar. Amb granades de mà,            

baoinetes i divers armament varen vèncer la resistència. En total a la Llerena             

van morir 150 republicans, 2 nacionals i 12 nacionals més varen resultar ferits. 

A altres pobles, molts dretans varen ser empresonats. Els alcaldes sovint           

intentaven protegir aquestes persones, tot i la oposició de milicians que rere            

episodis com bombardejos tenien set de venjança. Aquestes accions no          

frenaven la repressió que s’aplicava un cop els pobles eren ocupats. Sovint,            

cada mort de dretans era pagada amb un nombre molt més elevat            

d’assassinats a republicans o simples civils. 

Els assassinats a poblacions com Zafra o Almendralejo es comptaven per           

centenars (en la segona, la premsa estimà 1000 morts). Les dones no            

escapaven dels afusellaments, però les que no eren executades eren sovint           

violades, torturades i humiliades. Era comú veure cadàvers abandonats a les           

afores dels pobles, alguns mutilats (els militars els mutilaven per crear un terror             

major entre els que veien aquestes escenes). S’organitzaren patrulles per          

cercar als republicans amagats al camp i assassinar-los.  

El tinent coronel africanista Juan Yagüe fou designat per Franco per a            

comandar les tres columnes, que deixaven un rastre de sang per allà on             
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passaven. Yagüe detestava la República, reforma militar de la qual el va fer             

descendir 82 llocs en l’escalafó de l’exèrcit. 

Yagüe liderà la presa de Mèrida, marcada pels bombardeigs sobre la ciutat.            

L’11 d’agost, els nacionals varen ocupar-la. La operació se saldà amb 250            

morts republicans i menys de 10 rebels. La repressió posterior fou terrible. Tots             

els esquerrans amagats a la Casa del Poble foren assassinats, totes les cases             

escorcollades en busca de més persones que s’intentaven amagar. A més           

d’aquests actes inicials, la repressió a la ciutat es va allargar molt més en el               

temps. 

Un cop Mèrida fou ocupada, les tropes conduïdes per Yagüe es varen dirigir a              

Badajoz. Franco va prendre la decisió de que Yagüe es dirigís a aquesta ciutat              

per assegurar-se la unificació de les dues zones que ja estaven ocupades per             

els nacionals, la de Castella la Vella i la de la part andalusa que ja havia caigut.  

Els pobles que hi havia entre la ciutat recentment conquerida i la capital             

extremenya varen ésser ocupats i, tot i la nul·la violència dels comitès de             

defensa (les seves úniques accions varen ser la detenció de dretans, per evitar             

la seva implicació en el cop) varen ser durament reprimits. Molts dels líders             

d’aquests comitès varen marxar a Badajoz, per ajudar en la seva defensa, o             

cap a l’est.  

Les dones d’aquests pobles que formaven part dels partits d’esquerra o           

estaven afiliades a sindicats varen ser sotmeses a humiliacions, com havia           

passat amb la resta de pobles que s’havien ocupat abans. Eren passejades            

pels carrers i prèviament els hi havien obligat a beure oli de ricí, per la qual                

cosa es feien les seves necessitats a sobre. A més, prèviament a aquests             

passejos, les rapaven. Molts homes foren afusellats. L’exèrcit nomenava         

comissions gestores que es posaven al control del municipi i exercien la            

repressió que calgués. 
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Badajoz va ser controlat per les autoritats republicanes i el Front Popular, dirigit             

pel mateix governador civil de la província. A més, a la ciutat extremenya hi              

havia un cert sector de càrrecs militars fidels a la República. El coronel             

Puigdengolas, que ja havia ajudat a la defensa d’altres regions espanyoles, va            

ser enviat a Badajoz per defensar la ciutat. De seguida es varen començar a              

organitzar les milícies. 

Des del 18 de juliol fins a la caiguda de la ciutat, a Badajoz la violència fou molt                  

minça. En els primers dies d’alçament només un terratinent fou assassinat. A            

partir de la sublevació de la Guàrdia Civil i dels bombardejos diaris sobre la              

ciutat que es va iniciar el 7 d’agost, sí que es varen cometre més actes               

repressius a la ciutat, de la mà de persones que no tenien res a veure amb el                 

Comitè de Defensa. Varen ser assassinades 10 persones. 

Yagüe va encerclar la ciutat i el 13 d’agost va fer caure milers de pamflets               

des d’un avió que advertien del càstig que esperava als pacenses si no es              

rendien ràpidament. 

Uns 1.700 homes defensaven la capital, la majoria dels quals eren milicians            

(en molts casos, refugiats d’altres punts d’Extremadura). Yagüe comptava         

amb 2.500 homes, més ben armats i preparats per l’ofensiva sobre la ciutat             

que ja havien bombardejat durant dies. El 14 d’agost l’alcalde i el coronel             

Puigdengoles varen marxar a Portugal. Molts soldats varen desertar amb por.  

Al migdia, les tropes nacionals varen aconseguir creuar la muralla de la            

ciutat. En el seu avenç cap al centre de la ciutat, era assassinat qualsevol              

persona que es creuava amb les tropes, fins i tot els que anaven amb les mans                

enlaire, desarmats. Els legionaris, regulars i falangistes varen arrasar la ciutat. 

Les cases foren saquejades, tot objecte d’un mínim valor era robat. Els pares             

de les famílies que hi vivien eren assassinats, les dones violades. Els carrers             

varen omplir-se de cadàvers, molts mutilats. La plaça de toros es va convertir             

en un brollador de mort. En grups de 20, durant el dia 14 s’hi van matar 800                 
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persones. Aquella nit, 1.200 més varen morir. Els falangistes i soldats, beguts,            

encara anaven entrant en algunes cases per assassinar si els hi venia de gust              

a algun dels seus habitants. Al matí següent es varen reiniciar els assassinats.             

Al segon dia, molts dretans eren espectadors de les matances.  

El terror desenfrenat no tenia en compte res: les morts eren indiscriminades,            

no es preguntava per la militància dels que mataven. Persones que no havien             

tingut cap mena de militància, fins i tot alguns dretans, varen ser assassinats. 

Quan Yagüe abandonà Badajoz, el nou govern militar i la Falange es varen             

encarregar de seguir amb la repressió sobre una ciutat que va quedar inundada             

de cadàvers. Tot i així, es creu que sota el mandat del nou governador civil               

elegit per Queipo de Llano, que arribaria fins al mes de novembre de 1936, es               

mataren gairebé 2.600 persones més. Molts foren presoners portats d’arreu          

d’Extremadura o fins i tot, alguns fugitius (com l’alcalde que havia escapat el             

dia 14 d’agost) que varen ser atrapats a Portugal, país col·laborador amb els             

nacionals. S’estima que la massacre de Badajoz es va saldar amb uns            

3.800 morts. És una xifra difícil de calcular donat el caràcter il·legal i             

extraoficial de les execucions. Els rebels varen perdre 44 homes.  38

La quantitat ingent de cadàvers als carrers es va convertir en una amenaça             

per a la salut pública, així que els cossos es varen anar cremant al cementiri               

municipal amb benzina, i enterrats en fosses comunes. L’olor d’aquesta          

crema impregnava Badajoz. 

Tot i que Yagüe, en un primer moment, ho va impedir, els periodistes varen              

poder entrar a la ciutat i contemplar, terroritzats, escenes horribles i la situació             

en que es trobava la ciutat. Un periodista portugués del Diário de noticias,             

Mário Pires va haver d’ingressar en un manicomi rere presenciar les           

execucions de Badajoz. Tot i els intents rebels d’amagar a la opinió            

internacional el que havia passat, i les ordres de Franco de controlar els             

38 Font: PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàgs. 531 i 532) 
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fotògrafs, Yagüe presumia d’haver matat 4000 rojos a Badajoz (un 10% de            

la població). 

 39

39 L’Intransigeant  (París), 29 d’agost de 1936. La difusió d’aquestes imatges (preses per René 
Brut) del cementiri de Badajoz alertaren a las autoritats militars: el periodista fou detingut i 
després expulsat del país 
http://www.chdetrujillo.com/tag/analisis-y-contextualizacion-de-las-imagenes-tomadas-por-rene-br
ut-en-la-ciudad-de-badajoz-el-17-y-18-de-agosto-de-19361/  
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A dalt a l’esquerra: 17 d’agost de 1936, legionaris davant l’ajuntament de Badajoz, imatge 
publicada al Diario de Lisboa  el dia 20 d’agost.A dalt a la dreta: fotograma de les filmacions de 

René Brut. Cossos incinerats al cementiri de Badajoz, 18 d’agost de 1936. A baix: entrada a 
Badajoz per la carretera de la circumval·lació. Tres cadàvers al costat de la via, 17 d’agost de 

1936  40

Rere la caiguda de Badajoz, encara varen quedar alguns pobles entre la            

ciutat i Càceres sense conquerir on molts republicans varen fugir quan els            

seus pobles estaven a punt de ser ocupats. Yagüe va organitzar petites            

columnes formades per falangistes, requetès o terratinents que, sota les          

ordres d’un oficial de l’exèrcit, varen anar conquerint els pobles que restaven            

per ocupar. 

40 
http://www.chdetrujillo.com/tag/analisis-y-contextualizacion-de-las-imagenes-tomadas-por-rene-br
ut-en-la-ciudad-de-badajoz-el-17-y-18-de-agosto-de-19361/  i 
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Badajoz-agosto-alondra-ensangrentada_0_5476
95320.html  
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La repressió que exerciren fou brutal amb molts empresonaments i execucions           

sense judici, sovint com a venjança per els pocs assassinats a dretans que             

s’havien fet les setmanes abans. Els que pagaven amb la seva mort la dels que               

havien estat assassinats per descontrolats d’esquerres gairebé mai eren els          

autors del crim (ja que els autèntics autors havien fugit). Yagüe es va voler              

assegurar que els territoris que abandonava per seguit avançant havien quedat           

ben purgats d’esquerrans. 

Un cop ocupada la ruta entre      

Sevilla i Badajoz, un petit     

enclavament al sud-oest de la     

província extremeña va omplir-se    

de refugiats que varen quedar     

atrapats entre Portugal i la zona      

nacional que ja s’estenia per     

Zafra, Mèrida i Badajoz capital.     

Dos grups de 2000 i 6000      

persones, la majoria nens,    

ancians i dones carregats amb les      

pertinences que conservaven,   

varen emprendre un perillós    

viatge cap a la zona republicana de l’est.  41

La columna més petita va aconseguir el seu objectiu i arribà a Castuera, zona              

que encara no havia caigut. La segona, en canvi, va dispersar-se. L’exèrcit            

nacional, que era coneixedor d’aquest desplaçament, va atacar la segona          

columna amb 500 soldats, guàrdies civils i falangistes. Col·locats als dos           

costats del camí i amagats rere els arbres, varen obrir foc sobre els refugiats i               

refugiades. Molts varen morir, i uns 2000 més varen ser empresonats a            

Llerena. En aquesta localitat, on hi havia també presos d’altres zones, les            

41 Mapa de: http://www.hsphotography.nl/extremadura.html  
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execucions eren diàries. Tot i aquesta actuació despietada dels nacionals,          

alguns refugiats sí varen arribar a zona republicana. El recompte final de            

víctimes a Badajoz es estremidor: 8.914 morts.  42

Mentrestant, Yagüe i les seves columnes avançaren cap a Madrid. En la            

seva ruta varen seguir ocupant el territori que trepitjaven. Varen passar per            

ciutats com Mijadas, Guadalupe o Navalmoral de la mata, a Càceres. La            

velocitat amb que varen avançar fou molt alta: el dia 3 de setembre les              

columnes varen arribar a Talavera de la Reina, Toledo; 300km a l’est. 

 

4.1.5. Al nord: País Basc, Cantàbria i Astúries 

Un cop va quedar controlada la zona del nord on l’aixecament tingué èxit             

(Castella la Vella, Lleó, Navarra, Galícia i la Rioja) i les columnes anaven             

ocupant les zones rurals del sud, amb una actuació sagnant, quedava pendent            

la costa cantàbrica, on el cop havia estat sufocat. 

Dins del País Basc, Àlaba fou una excepció en el sentit que no va oferir pas                

una resistència aferrissada als rebels. Aquests es varen fer amb el control            

de la província, que era profundament conservadora, ràpidament. Quan es va           

iniciar l’alçament hi hagué una vaga general que fou ràpidament reprimida.  

Un cop es els colpistes es varen fer amb el control de la província, centenars               

de militants d’esquerres, sobretot de la CNT, varen ser detinguts. Tot i que la              

repressió la dirigien militars, els falangistes i sobretot els carlins eren els            

que la duien a terme. Als pobles petits els carlins s’encarregaren de les             

execucions. 

Es va dur a terme una depuració massiva de mestres, i els mossens             

considerats partidaris del nacionalisme basc foren destituits. En total, 170          

42 PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 854) 
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persones varen ser assassinades pels nacionals en territori alabès, i 30 més            

a províncies veïnes. 

A Guipúscoa i Biscaia el cop no va tenir èxit. La menor influència de la CNT                

(al País Basc el socialisme era més fort que no pas l’anaquisme) i els esforços               

de PNB, socialistes moderats i els republicans varen fer que la violència que             

es produís a la rereguarda no fos de grans dimensions. 

A Guipúscoa 4 clergues varen ser assassinats, però les cerimònies religioses           

es varen seguir desenvolupant sense problemes. Tampoc es varen produir          

atemptats contra les esglésies. A més, les autoritats religioses de la zona            

republicana del País Basc varen salvar moltes vides. 

Malgrat la seguretat que gaudia el clergat en comparació a altres zones            

d’Espanya sota control republicà, les persones de dretes sí que varen estar            

en perill, sobretot els carlins i els militars que havien conspirat contra la             

República.  

A la majoria de pobles es varen crear comitès revolucionaris que arrestaren            

a les persones d’aquests col·lectius; algunes eren assassinades, d’altres         

conduïdes a la capital, Sant Sebastià, per ésser empresonades o executades           

allà. Moltes persones, però, es varen salvar gràcies a la acció dels            

nacionalistes bascos i socialistes més moderats. Tot i així, només a la            

capital varen ser assassinades 183 persones. Moltes víctimes eren guàrdies          

civils implicats en la repressió de les vagues d’anys anteriors o civils            

simpatitzants de la dreta. En total, 343 persones varen morir a la província             

durant el domini republicà.  

A finals de juliol, cap al dia 23, tropes nacionals navarreses penetraren al             

sud de Guipúscoa, sense trobar massa resistència. Això no va evitar alguns            

assassinats, tortures i saquejos a les seus dels partits republicans,          

d’esquerres o del PNB.  
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L’estratègia de Mola fou aïllar la zona republicana de França i a l’agost             

Hondarribia i Irún varen ser bombardejades constantment. Finalment, tot i la           

resistència de la defensa, el dia 3 de setembre varen caure. Milers de             

refugiats varen fugir cap a França en l’últim moment. Els anarquistes van ser             

els últims defensors de les ciutats, que en l’últim moment varen realitzar            

algunes execucions i incendis. 

Aquest fet va suposar l’aïllament total del País Basc i la resta de la cornissa de                

França i del territori republicà que restava més al sud. Deu dies mes tard de la                

caiguda de les poblacions frontereres de l’est, va caure Sant Sebastià.           

Aquesta ciutat fou la més castigada de les capitals basques per la repressió             

dels nacionals. Les detencions massives varen omplir les dues presons de la            

ciutat, així com la seu de la Falange i altres edificis com el cinema Kursaal.  

Les execucions extraoficials (els anomenats paseos) que es varen dur a           

terme són impossibles de calcular amb exactitud. Es calcula que durant els            

primers mesos d’ocupació es va assassinar a unes 600 persones. A part, hi ha              

constància de 485 condemnats a mort i executats per pseudojudicis militars           

des de l’ocupació de la província fins l’any 1943. Un grup important dels             

condemnats foren dones, la majoria de la CNT.  43

L’Església no va escapar de la repressió, amb la mort de 13 sacerdots             

contraris al cop. Rere negociacions amb alts càrrecs de l’Esgésia, es va            

acordar l’empresonament de 44 clergues, la expulsió d’Espanya de 31 i el            

desterrament de la província de 24. Els represaliats ho eren per la seva             

simpatia amb el nacionalisme basc o el republicanisme. En alguns actes           

repressius, com els que es varen dur a terme al novembre de 1937 rere la falsa                

noticia de la caiguda de Madrid, a alguns sacerdots se’ls va treure la sotana per               

humiliar-los.  

43  PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 697) 
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Durant la tardor i l’hivern de 1936 Mola va anar ocupant la província, que va               

quedar totalment dominada al mes de febrer de 1937. Molts guipuscoans           

varen fugir a Biscaia, que encara resistia, o per mar cap a França. 

També a la tardor de 1936, els dies 25 i 26 de setembre, Bilbao fou               

durament bombardejada. Això va causar la mort de molts civils i una onada             

de violència contra els presos de dretes a mode de represàlia. A la ciutat              

eren 2.500 els reclusos d’aquest caràcter. Els anarquistes varen assaltar          

vaixells-presó i van assassinar 60 presos. 

Al mes d’octubre del mateix any es va formar el govern basc. Aquest nou              

organisme va lluitar contra la violència envers els dretans, duta a terme per els              

sectors més extremistes de la UGT i la CNT. Tot i aquests esforços, el dia 4 de                 

gener de 1937 un nou atac dels sectors més extrems de la CNT i algun               

membre de la UGT es va saldar amb l’assassinat de 224 dretans. El govern              

basc, que no va consentir els fets, va permetre la celebració de funerals públics              

per a les víctimes i va acceptar la responsabilitat de les morts.  

No fou fins a la      44

primavera de 1937 que    

els nacionals no varen    

realitzar l’ofensiva final   

contra la província de    

Biscaia. Mola va reunir    

40.000 homes i el dia 31      

de març de 1937 es va      

traslladar a Vitòria i va     

ordenar un bombardeig de la zona est de Biscaia que, durant 24h. El resultat              

foren 131 morts i la destrucció de pobles sencers, com Durango. 

44 Imatge aèria del bombardeig sobre Durango, el primer bombardeig en estora  d’Espanya. Un 
bombardeig en estora consisteix en un atac dut a terme amb un gran nombre de bombes en 
caiguda lliure i incendiàries. Amb aquesta tècnica es busca la destrucció total de la zona 
bombardejada. 
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Setmanes després, els nacionals amb l’ajut de la Legió Còndor alemanya           

varen anihilar Guernika. Fou la tarda del 26 d’abril de 1937. Aquest brutal             

bombardeig en escombra va provocar escenes dramàtiques que complien amb          

l’efecte desitjat de les tropes nacionals quan realitzaven aquesta mena d’atac:           

desmoralitzar i aterrar. 216 persones varen perdre la vida. Quan els           

nacionals varen arribar a Guernika, la ciutat ja era un conjunt de runes. 

 
Resultats del bombardeig sobre Guernika 

Durant les setmanes següents, Biscaia fou sotmesa a nous bombardeigs que           

anaven debilitant la defensa republicana, que a més patia divisions internes.           

Els pobles que eren ocupats pels nacionals patien una repressió violenta.  

El dia 3 de juny de 1937 Mola va morir i fou Dàvila qui el va substituir com a                   

líder de l’Exèrcit del Nord. Després de dies de batalla, la capital basca va              

caure definitivament el dia 19 de juny de 1937.  

Durant els dies previs a la caiguda 200.000 civils varen ésser evacuats cap a              

Santander. Si bé inicialmenr fugien amb vaixell, quan el port va ser pres pels              

nacionals, la fugida es va realitzar amb cotxes, carros, camions o a peu. La              

Legió Còndor es va encarregar de bombardejar als refugiats en el seu èxode. 

Ràpidament es varen iniciar els Consejos de Guerra de Sumarísima Urgencia i            

8000 persones varen ser empresonades. El següent pas foren les execucions.           

Es calcula que a Biscaia unes 916 persones foren assassinades pels           
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nacionals, xifra que tot i ser molt elevada és baixa si la comparem amb altres               

zones d’Espanya que varen oferir una resistència tant aferrissada. 

Un camp on sí que es va fer efectiva la repressió nacional fou la llengua.               

L’euskera va arribar a estar prohibit, fins i tot, per als clergues, que tenien una               

relació molt estreta amb la població. Cap ofici religiós, ni la catequesi, es podia              

realitzar en una llegua diferent a la castellana.  

També es va represaliar amb multes i confiscacions. Moltes empreses o           

porpietats varen ser expropiades i entregades a simpatitzants de l’alçament. És           

el cas del lehendakari José Antonio Aguirre, per exemple. 

Després de la caiguda del País Basc, la ciutat de Santander es va veure              

inundada per una massa de 170.000 refugiats vinguts de l’est. 

Cantàbria era una zona emninentment conservadora en la qual, si el cop            

d’estat no va ser victoriós fou per una mala organització dels conspidradors i no              

pas per una força destacada de les esquerres. Malgrat això, es calcula que             

1.300 dretans foren assassinats durant el període en què la República va            

dominar la província. El responsable de gran part d’aquestes morts fou el cap             

de policia Manuel Neila, que va nomenar el governador civil. 

Neila era famós per la seva falta d’escrúpols, i per ser corrupte. Va anar              

confiscant béns amb els quals va acumular una bona fortuna. Fou ell qui va              

permetre que el dia 27 de desembre de 1936 un total de 156 presos (la               

majoria falangistes i dretans en general) fossin assassinats rere ser jutjats a la             

coberta del vaixell presó en el que estaven reclusos. Aquests judicis es van dur              

a terme com a venjança per un bombardeig d’aquell matí que va matar 67              

persones, la majoria dones i nens (només 9 de les víctimes van ser homes). 

Quan varen arribar els refugiats, Santander va començar a patir grans           

problemes d’escassetat d’aliments, fenomen que fins aquell moment no         

s’havia produït a la ciutat. Milers de refugiats i soldats bascos, ferits i             
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mutilats, varen omplir els carrers. La reacció de Neila fou l’assassinat de            

molts bascos a la seva txeca .  45

El 14 d’agost, 60.000 soldats nacionals,      

acompanyats de la Legió Condor, el      

Corpo de Tuppe Voluntarie i armats amb       

material italià, varen començar a     

encerclar la capital càntabra. 

El 26 d’agost Santander va caure de       

manera definitiva rere la derrota de les       

milícies força desorganitzades i les     

restes l’exèrcit basc. La repressió que      

seguí a la presa de la ciutat fou molt més          

cruenta que la que es va patir al País         

Basc: 13.000 persones foren jutjades,     

1.267 varen ser condemnades a mort      

(no es té constància de quantes      

d’aquestes penes varen arribar a     

executar-se). A més, fora del sistema      

judicial 739 persones foren    

assassinades en els famosos paseos     

extraoficials i 389 presoners varen     

morir durant la seva reclusió. 

 
Al centre la 4a Brigada de Navara pels carrers de 

Santander el dia 26 d’agost de 1937 i a dalt i a 
baix simpatitzants dels nacionals al carrer, el 

mateix dia   46

45 Les txeques  foren edificis on les milícies republicanes, sobretot les lligades als partits i sindicats 
d’esquerra, retenien presos de dretes i realitzaven interrogatoris o judicis sumaríssims sobre 
persones presumptament favorables als nacionals. Eren instal·lacions molt comunes a totes les 
ciutats republicanes. 
46 Font: Arxiu ABC (centre i a baix) i José L. Campua (a dalt). Les imatges es troben al lloc web de 
l’ABC: http://www.abc.es//fotos-espana/20110713/guerra-civil-cantabria-80557.html  
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Molts alts càrrecs de l’exèrcit basc i dirigents polítics euskeras es varen            

aplegar a Santoña, on el PNB va negociar la seva evacuació amb les tropes              

italianes, a canvi d’una rendició pacífica. 473 bascos varen embarcar per tal            

d’ésser evacuats, sota la protecció dels italians. El dia 31 d’agost, però,            

Franco en persona va exigir l’entrega dels refugiats. El dia 4 de setembre             

l’entrega es va fer efectiva i els fugitius foren jutjats a Santoña. Centenars             

dels jutjats foren condemnats a la pena capital i conduits a Santander per a la               

seva execució. 

A Astúries el cop de juliol del 36 també va fracassar tret del cas de la ciutat                 

d’Oviedo. 

El comandant militar de la capital asturiana va declarar-se falsament fidel a            

la República. Va acceptar l’entrega d’armes als obrers, però al·legant que a            

Oviedo no es disposava de l’arsenal necessari, va fer als obrers (la majoria             

miners) anar cap al sud a buscar-les. El dia 19 de juliol de 1936 uns 3.500                

treballadors varen sortir cap al Lleó per recollir les armes. 

Els miners varen ser pobrament armats i varen avançar més cap al sud per              

trobar millor armament. Durant la seva absència, Antonio Aranda (el cap militar)            

es va posicionar a favor dels rebels i va prendre el control de la ciutat. Als                

miners que encara restaven a Oviedo esperant armes se’ls va aplicar una            

sagnant matança, però els milicians que varen tornar del sud varen posar            

setge a la ciutat. 

Aquest setge encarà es va allargar dos mesos, durant els quals Aranda es va              

encarregar d’eliminar qualsevol enemic intern que restés a la capital: va detenir            

centenars de persones, molts diputats, com a ostatges. De molts no se’n va             

saber mai més res. A més, va atacar el quarter de la Guàrdia d’Assalt, que               

s’havia mantingut fidel a la República. 
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Els falangistes formaren escamots que a les nits assassinaren esquerrans. Als           

matins apareixien cadàvers als carrers. Al cementiri de la ciutat van portar-se            

fins a 60 cossos de persones sense identificar, entre ells 12 dones. 

Tot i així, la repressió fou en certa manera continguda, es creu que per la               

por dels rebels a les represàlies que podien patir si els miners que             

rodejaven Oviedo es feien amb el control de la ciutat. 

Abans que acabés juliol de 1936 un grup integrat inicialment per 19.000            

homes i que, amb diversos reforços, arribà als 26.000 a la tardor sortí de              

Galícia en direcció a Oviedo. Els milicians que anava capturant la columna            

eren assassinats de manera immediata. La mateixa sort varen patir mestres,           

líders de partits d’esquerres o simples militants (ja fossin homes o dones) dels             

pobles conquerits. La majoria de persones eren assassinades sense judici, les           

que passaven un judici sumaríssim eren condemnades per rebel·lió militar. 

El 17 d’octubre de 1936 les tropes nacionals varen arribar a Oviedo, quan             

la ciutat, sense menjar ni aigua ni llum, estava a punt de caure i ésser               

alliberada pels miners republicans. 

Les columnes nacionals varen provocar una autèntica sagnia entre els miners i            

personalitats republicanes d’Astúries com el governador civil, el rector de la           

universitat o diversos líders miners. L’exèrcit republicà va intentar posteriorment          

recuperar la capital asturiana i unir-la a la zona del sud i l’est de la província                

que encara dominaven, però no ho varen arribar a aconseguir. 

A Gijón els anarquistes (que eren majoria al comitè local) varen rodejar les             

casernes com la de Simancas, un punt de resistència rebel. Aquest           

enclavament cauria el 21 d’agost de 1936, quan els seus integrants foren            

executats. 

El terrible bombardeig per mar que el 14 d’agost de 1936 va cobrar-se amb              

54 víctimes mortals i gairebé 80 ferits va generar una ira popular que             
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desembocà en 106 assassinats a presos de dretes, la majoria en mans de             

milicians anarquistes. 

Quan Santander va caure al mes d’agost de 1937, Astúries va quedar            

encerclada per les tropes nacionals. Aquesta situació favorable va empènyer a           

Franco a llençar la ofensiva final per ocupar tota la regió el 2 de setembre de                

1937. El seu objectiu era haver conquerit la zona republicana restant d’Astúries            

abans que arribés l’hivern.  

Tot i que per la morfologia del territori les valls asturianes eren de difícil              

conquesta, la dèbil defensa i el bloqueig marítim de la regió, juntament amb el              

perfeccionament i innovacions en les tàctiques militars dels alemanys va          

facilitar l’avenç rebel.  

Mentre les tropes nacionals avançaren, la violència sobre els presos dretans           

de Gijón va anar augmentant. Van arribar a ser retinguts nens i adolescents             

per tenir pares feixistes, i es produí una escalada d’execucions il·legals. A les             

zones de l’est de la província van tenir lloc els mateixos crims. Es calcula que               

uns 2.000 dretans foren assassiants pels violents en l’etapa republicana. 

De la mateixa manera que va augmentar la violència, amb l’aproximació           

nacional també va augmentar el nombre de persones que intentaren fugir           

d’Astúries. El mar fou la principal via de fugida, i els refugiats s’embarcaven             

en en pesquers cap a França. Tot i que algunes naus varen aconseguir fer              

aquest trajecte, moltes altres foren interceptades per la flota nacional i           

conduïdes zona nacional, on els viatgers eren jutjats o enviats a camps de             

concentració, si no eren assassinats al mateix mar. 

El 21 d’octubre el front va cedir i els nacionals varen entrar a la ciutat. La                

repressió que es va produir fou brutal i molt marcada pels conflictes oberts des              

de les revoltes de 1934. Saquejos, assassinats, violacions i detencions es           

van repetir arreu de la ciutat.  
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A les zones mineres, on aquesta tensió social que s’havia respirat des del 34              

encara era més forta, la repressió fou brutal. Pallisses, paseos , i fins i tot              

mutilacions foren alguns dels actes violents que varen cometre els nacionals.           

A les granges es calava foc als pallers per que sortissin els qui s’hi havien               

amagat. Moltes persones varen ser obligades a excavar les seves pròpies           

tombes als pobles miners. Eren centenars els executats en aquests pobles, i            

els qui no varen morir foren condemnats a treballs forçats a les mines, en              

unes pèssimes condicions. Alguns fugitius varen crear guerrilles de manera          

esporàdica. 

 

 

 

 

Les tropes nacionals arrenquen la placa 
del Carrer 14 d’Abril rere la seva entrada 
a Gijón el 21 d’octubre de 1937. A baix a 
la dreta, retall de l’ABC en la seva edició 

sevillana del 22 d’octubre de 1937  47

 

47 Font: fototeca online de l’ABC. El retall, extret de la hemeroteca de la mateixa publicació, és de 
la edició sevillana de l’ABC, 22/10/1939 (pàgina 3) 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1937/10/22/003.html  
http://abcfoto.abc.es/fotografias/lugares/las-tropas-nacionales-llegada-gijon-37576.html  
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La violència sobre les dones fou molt dura, ja que se les agredia i torturava               

per que confessessin on eren els seus marits, varen patir violacions i diverses             

humiliacions, com la que es repetia a tota Espanya de rapa’ls-hi el cap.  

Durant els mesos següents 1.339 de persones més foren jutjades i           

condemnades a mort. Totes les penes varen ser executades, 15 de les quals             

amb el mètode del garrot vil. En total, foren gairebé 6.000 les víctimes de la               

repressió nacional a Astúries. 

Amb aquesta conquesta, la República va perdre la seva última zona de control             

al nord-oest de la península. Ja només restaven la zona de la Mediterrània,             

part d’Aragó, Madrid i Castella la Nova per ocupar. 

 
Avenç de les tropes nacionals al Front del Nord entre el març i octubre de 1937.  48

 

 

 

 

48 Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola_en_Cantabria  
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4.1.6. A l’Aragó 

Tement que rere la conquesta del Front del Nord els rebels iniciessin una gran              

ofenisva sobre Madrid, l’exèrcit republicà va optar per atacar als nacionals           

per l’Aragó, concretament a Terol, i d’aquesta manera endarrerir l’atac rebel           

sobre la capital. 

L’Aragó havia quedat dividit al juliol de 1936. El cop d’Estat havia esta             

exitós a gran part de Saragossa, i en general a tot l’oest de la regió. El front,                 

doncs, dibuixava un eix nord-sud que va partir la comunitat en dos. 

Les columnes anarquistes i del POUM varen contenir l’avenç rebel cap a l’est,             

però a la zona nacional es va patir una violenta repressió. Des de juliol fins               

al setembre de 1936 les execucions extraoficials es van causar centenars de            

morts. Els crims els varen cometre falangistes, carlins i fins i tot la policia amb               

ajuda de civils que, sovint per ressentiments del passat, denunciaven a altres            

ciutadans.  

Al setembre de 1936 es varen instaurar els jutjats militars, però el ritme             

d’assassinats no va descendir. Es calcula que abans que acabés l’any 1936,            

2.578 persones varen ser assassinades. 

A molts pobles petits els nacionals varen ser extremadament violents. La seva            

cacera d’esquerrans els portava a les cases dels líders polítics esquerrans           

locals, que eren saquejades. Els polítics eren detinguts.  

Tot i així, les represàlies podien deure’s a accions tant innocents com brodar             

una bandera republicana. Aquest és el cas de dues dones d’Uncastillo, un            

petit poble de menys de 5.000 habitants al nord de Saragossa. En aquesta             

localitat varen ser assassinades 180 persones. Les dues noies, de 20 i 24             

anys, foren violades, executades i cremades després.  

L’alcalde del poble, un republicà que havia aconseguit moltes millores per als            

jornalers de la localitat, fou empresonat i assassinat al mes d’octubre de 1936.             
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El polític fou apallissat i obligat a beure oli de ricí (que provoca incontinència).              49

Brut i ple de sang, fou exposat davant de tots els           

habitants del poble, obligats a presenciar la seva        

execució. Un cop assassinat, el seu cos fou apallissat         

de nou, i rebé insults. Els terratinents de la zona          

celebraven aquesta escena, i un falangista va mutilar el         

cadàver amb una destral. Després varen multar al        

difunt, juntament amb la seva vidua. Per cobrar la multa          

el domicili familiar fou confiscat. 

Aquest és un cas extremadament cruent que mostra no només l’ànsia           

d’ocupació dels nacionals, sinó la seva idea de venjar i castigar als            

republicans per les seves accions passades (o simplement per atemorir a           

altres republicans), i de “netejar” el país de tota idea contrària al règim. 

A l’esquerra, imatge de les Juventudes Socialistas  d’Uncastillo, el 25 de maig de 1935. A la dreta, 
les dues germanes modistes assassinades: Rosario (a l’esquerra) i Lourdes Malón Pueyo (a la 

dreta). Al centre un familiar.  50

 

49 Antonio Plano Aznárez, alcalde republicà de Uncastillo assasinat el 5 d’octubre de 1936. 
Actualment la plaça on fou assassinat, al costat de l’església d’Uncastillo, porta el seu nom. 
50 Al 2013 es varen iniciar les tasques per trobar els cossos de les dues joves, enterrats lluny del 
nucli urbà d’Uncastillo. Imatge extreta de la web de memòria històrica aragonesa: 
https://aricomemoriaaragonesa.wordpress.com/2013/11/05/localizacion-y-exhumacion-de-las-veci
nas-de-uncastillo-rosario-y-lourdes-malon-pueyo/  
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Però tornem a l’hivern de 1937: Terol estava sota el control dels nacionals,             

però les forces republicanes, que rodejaven la ciutat, varen iniciar una           

ofensiva sobre ella. Centenars de persones havien estat executades a la           

província des de la presa del poder dels rebels al mes de juliol de 1936. 

Durant desembre i gener de 1937-1938, tot i que les temperatures hivernals            

van ser especialment extremes, els republicans varen lluitar pel control de           

Terol. El dia 8 de gener de 1938 les forces republicanes varen alliberar la              

ciutat. 

No obstant, els rebels varen contraatacar i el 21 de febrer els republicans             

varen haver d’abandonar la capital. El mes següent els nacionals van iniciar            

una nova escalada de violència, quan les tropes van entrar a molts petits             

pobles. A més, als exiliats que tornaven a la província al final del conflicte, la               

majoria innocents, també se’ls va represaliar. 

En total, unes 1.030 persones varen ser executades a Terol durant la guerra             

i mesos posteriors, i 258 varen ser transportades a Saragossa i assassinades            

allà. El cert és que aquesta xifra podria ser molt més elevada, donat el caràcter               

extraoficial de molts dels assassinats. La província, de fet, va omplir-se de            

grans fosses comunes. 

A Osca el cop va triomfar a solament un terç de la província. Cal destacar,               

però, que els rebels varen controlar dues ciutats importants: la capital i Jaca,             

al nord. 

A la capital, l’alcalde Mariano Carderera, que era francmaçó, i altres càrrecs            

republicans foren detinguts. Carderera fou executat. La repressió la va liderar el            

general Gregorio de Benito, un bon amic de Mola. La vaga general que es va               

convocar per fer front al cop va ser reprimida i molts manifestants, així com              

moltes de les seves dones, varen ser detinguts i en molts casos executats. 
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Als pobles més petits de la província els escuadrons de la Falange que per              

elegir les seves víctimes comptaven amb la col·laboració dels terratinents          

locals. 

A Jaca i les poblacions properes la repressió també fou molt cruenta: es             

varen elaborar llistes “negres” amb aquelles persones que calia eliminar.          

Aquestes persones, quan foren capturades per columnes de falangistes i          

militars, no passaren mai per un judici, sinó que van ser executades            

directament. Aquests episodis, iniciats al final de juliol de 1936 es varen allargar             

tota la tardor i hivern. Les víctimes en aquesta zona van ésser 400.  51

Un cop recuperat Terol, el mes de març de 1938 fou el tret de sortida de la                 

gran ofensiva rebel cap a l’est, que sota la direcció de Yagüe, culminaria             

menys d’un any després amb la ocupació de tota Catalunya. 

Cal dir que al Pirineu, un enclavament republicà va resistir encara uns mesos.             

Aquest reducte, anomenat la Bossa de Bielsa , no fou definitivament desallotjat           

per les tropes republicanes fins al mes de juny de 1938, quan aquestes es              

varen haver de retirar direcció a França.  52

Quan la guerra va acabar, 8.523 aragonesos havien estat víctimes de la            

repressió nacional, i 3.901 havien estat assassinats sota el domini de la            

República.  53

 

 

 

 

 

51 Font: PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 734) 
52 https://ca.wikipedia.org/wiki/Bossa_de_Bielsa  
53 Font: PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 853) 
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4.1.7. A la província de Castelló i a Catalunya 

L’avenç per l’Aragó de les      54

columnes rebels va ésser    

combinada amb incursions   

ofensives al territori català    

en forma de bombardeig.  

Els dies 16, 17 i 18 de març        

de 1938 Barcelona fou    

bombardejada durament per   

les aviacions italiana i alemanya. El resultat de l’atac foren gairebé 1000 morts i              

3000 ferits. 

El 26 de març els atacs aeris varen efectuar-se sobre Fraga (50 morts) i al dia                

següent sobre Lleida (400 morts). La ciutat catalana, que es trobava plena de             

refugiats aragonesos, ja havia esta bombardejada diverses vegades abans,         

sobretot durant la tardor i hivern precedents. En un bombardeig del mes de             

novembre de 1937 varen morir 300 lleidatans, entre els qual hi havia 50 nens              

que estaven a classe quan varen atacar sobre l’escola. 

La població de Lleida     55

protagonitzà un èxode de tals     

dimensions que, quan els    

nacionals hi varen entrar el     

dia 3 d’abril de 1938, només hi       

restaven 2.000 de les 40.000     

persones que vivien a la ciutat.      

La ocupació de la capital es va       

realitzar després d’un intens    

54 Imatge: Bombardeig sobre Barcelona el 17 de març de 1938 vist des d’un bombarder italià 
55 Imatge: Tropes de la 46 Divisió defensant la ciutat al carrer Alcalde Costa, el dia 3 d’abril. 
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combat i de la defensa que la 46a divisió de l’exèrcit republicà va fer de manera                

aferrissada. 

Tot i la evacuació que la Generalitat havia organitzat, els nacionals varen entrar             

a diverses cases i saquejar-les, a més de la realització de diverses detencions i              

alguna execució.  

En la zona del nord, al Pallars Sobirà, la majoria de pobles eren diminuts i la                

guerra amb prou feines s’havia deixat notar. Tot i aquestes circumstàncies els            

nacionals varen realitzar una tasca de “neteja” ordenada pel general Antonio           

Sagardia, que es va saldar amb 69 víctimes entre l’abril i el maig de 1938. A                

Unarre, per exemple, una noia de 17 anys va demanar fer d’intèrpret de la seva               

mare, que no parlava el castellà. Com el pare de la família havia fugit, la jove                

va ésser obligada a presenciar la execució de la seva mare i a continuació fou               

violada i assassinada. 

Al sud, poblacions com Gandesa, Móra d’Ebre, Flix, Ascó o Amposta varen ser             

ocupades a inicis del mes d’abril de 1938, igual que Lleida. Les forces             

marroquines es varen trobar pobles deserts però tot i així es van iniciar els              

saquejos de moltes cases, violacions,  judicis sumaríssims i execucions. 

La repressió, igual que havia passat amb Euskadi, va afectar a la llengua. El              

català fot terminantment prohibit en qualsevol àmbit, inclòs el religiós. No es            

va tenir en compte que, en molts pobles, els ciutadans no parlaven la llengua              

castellana. El profund anticatalanisme de Franco i els nacionals fou un afegit            

a l’hora d’exercir actes repressius sobre la població catalana. 

Franco va tenir la opció de seguir avançant sobre el territori català i acabar de               

conquerir aquesta regió. L’execució d’aquesta ofensiva hagués conduit a un          

final de la guerra molt ràpid, ja que era a Catalunya on restava tota la indústria                

armamentística de la República. 
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Aquesta opció no agradava al líder feixista, ja que hagués conduit a un a              

rendició republicana amb molts elements contraris al règim a les zones del            

centre i el sud-est de la península que no haurien estat eliminats. 

Franco preferí dissenyar el conflicte bèl·lic com una acció de “neteja” del            

país, per la qual cosa els territoris havien d’ésser ocupats de manera            

progressiva, i durant aquesta ocupació tots els republicans que les tropes es            

creuessin havien d’ésser neutralitzats. 

És per aquest motiu que el general ordenà a Yagüe que s’atrinxerés rere el riu               

Segre i va iniciar una ofensiva cap al sud-est, en concret cap a Tarragona i               

Castelló. La defensa republicana va aconseguir que les tropes avancessin amb           

més dificultats, però tot i així seguien endavant. Durant el mes de juliol de              

1938 la provincia mes septentrional del País Valencià fou ocupada. El front de             

guerra es va situar molt a prop de València i moltes ciutats costaneres             

d’aquesta comunitat varen ser víctimes de bombardeigs.  

Les zones ocupades eren per descomptat objecte de dures accions          

repressives, com havia passat a la resta de l’Estat Espanyol durant els mesos             

anteriors. 

Així doncs, a finals de juliol de 1938 la derrota de la República semblava              

cada vegada més pròxima i els rebels havien aconseguit aïllar la zona            

republicana catalana i la zona republicana valenciana. El govern republicà es           

resistí a una rendició que, creien, comportaria una autèntica sagnia. Amb           

l’esperança de que França i Gran Bretanya intercedissin en el conflicte a favor             

seu, la decisió del govern de Negrín fou la de no cedir enfront dels rebels. 

Fou des del País Valencià que l’exèrcit republicà va realitzar una gran            

ofensiva, amb 80.000 homes, que va creuar línies rebels i es va dirigir cap al               

nord amb la missió de reconnectar les dues àrees que encara no havien estat              

ocupades.  
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Aquestes tropes varen aconseguir creuar el riu Ebre el dia 28 de juliol de              

1938, ja que els nacionals no esperaven aquesta ofensiva i la defensa del             

territori no estava ben organitzada. Franco va enviar reforços a la zona            

ràpidament, i així es va iniciar la Batalla de l’Ebre. 

Aquesta batalla, possiblement la més destacada del conflicte i la més llarga            

(115 dies ). Prop de 15.000 morts i 100.000 ferits en total, foren els resultats              56

d’aquest enfrontament en què els nacionals varen vèncer. 

 
Imatges de la Batalla de l’Ebre. A la primera els soldats creuen el riu sobre un pont flotant. En la 

segona passen a peu. 

Aquesta derrota suposà una pèrdua importantíssima per a l’exèrcit republicà,          

que va quedar extremadament debilitat. Rere una petita pausa, el 23 de            

desembre de 1938 Franco aprofità aquesta situació tant desfavorable per la           

República per iniciar l’atac final sobre Catalunya. 

A Catalunya, el cop havia estat sufocat i durant els primers mesos de guerra              

es va viure una certa situació de caos i violència que la Generalitat va              

intentar evitar per tots els mitjans possibles. 

Arreu del territori català es varen produir cremes d’esglésies, sovint          

promogudes per els sectors anticlericals de l’extrema esquerra, amb molta          

força al territori català. Es va iniciar, doncs, una persecució d’alguns membres            

del clergat, de membres del Sindicat Lliure, o de dretans en general. 

56 https://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_l'Ebre  
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Molts càrrecs oficials de la Generalitat van arriscar-se per tal de salvar als qui              

pertanyien a aquests grups en perill. A l’agost de 1936, més de 4.300             

persones havien estat evacuades a vaixells italians gràcies al govern català. A            

més, durant els anys de Guerra, la Generalitat va donar passaport i            

salconduits a més de 10.000 dretans o clergues perquè poguessin escapar, i            

va evacuar (juntament amb autoritats franceses) 6.630 persones més.  57

Quan Franco va començar la ocupació de Catalunya, la resistència          

republicana fou molt dèbil enfront d’un exèrcit rebel exponencialment més fort.           

A l’entrada de les tropes nacionals i italianes hi precedien els bombardeigs.            

Quan els rebels ocupaven una població, sovint els presoners eren          

immediantament executats. En el cas català, la població civil fou objecte d’un            

gran nombre d’atrocitats. A totes les comarques catalanes es repetien episodis           

com violacions o assassinats a persones que, en alguns casos, protestaven           

per les violacions, intentaven evitar-les o senzillament parlaven català. Els          

membres destacats de les esquerres locals, per descomptat, també foren          

represaliats. 

A Marganell, un petit poble del Bages molt proper a Montserrat, dues dones             

varen ésser violades i després assassinades amb una granada entre les           

cames. Aquesta mena d’atrocitats no eren pas aïllades. Un gran nombre de            

civils fugia dels nacionals cap a l’est i es dirigí a Barcelona. 

Els nacionals no aspiraven a una ocupació pacífica. Franco assegurà, en           

declaracions del 31 de desembre de 1938, que els republicans que havien            

comès alguna mena de delicte durant els anys de guerra o abans no tindrien              

perdó. Els responsables de petits crims, o les persones que podrien haver-se            

deixat portar per els elements més destacats de les esquerres, serien castigats            

i només les represàlies que patissin o el penediment els alliberaria.  58

57 Font: PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 390) 
58 Font: PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 745) 
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Tarragona fou la segona capital de província catalana, desprès de Lleida, que            

va caure. El dia 15 de gener de 1939 els rebels varen controlar la ciutat, que                

havia estat abandonada per milers de refugiats que varen protagonitzar un           

èxode cap al nord. 

La fugida dels elements d’esquerres més destacats va fer que les execucions            

no es celebressin com havia passat amb altres capitals espanyoles. Les           

detencions, però, sí que es van iniciar un gran nombre de detencions, moltes             

motivades per denúncies. El 16 de febrer es van iniciar els judicis, que es              

celebraven en públic. Les consegüents execucions, quan els jutjats eren          

condemnats, també eren en públic. A l’Alt Camp, Valls fou la ciutat que acollia              

les execucions.  

En total les víctimes de la repressió durant la Guerra Civil a la província de               

Tarragona foren 703. En aquest cas, els republicans varen cometre més           

assassinats, 1.486.  59

El dia 23 de gener de 1939, les tropes nacionals ja havien avançat tant en               

direcció a l’est que el Llobregat ja era de domini nacional. Les poblacions             

estudiades en aquest treball de recerca, Martorell i Olesa de Montserrat, es            

troben a la riba d’aquest riu.  

Martorell va caure el dia 24 de gener de 1939, desprès d’un bombardeig el              

dia anterior. Aquest fou el primer lloc on els feixistes varen aconseguir            

trencar el front del Llobregat. Olesa, per la seva banda, caigué el dia 25.              

Fou durant la nit el dia 25 de gener quan els membres del govern republicà que                

hi havia a Barcelona varen fugir cap a Girona. Aquest mateix viatge el varen fer               

450.000 ciutadans, tot fungint de l’inminent arribada dels nacionals. 

Els carrers de la capital estaven deserts. Durant els últims dies abans de la              

caiguda, Barcelona es va buidar i els que havien militat en algun sindicat o              

partit estripaven els seus carnets, o els cremaven. 

59  Font: PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 857) 
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L’èxode multitudinari cap a terres gironines recorda a la Desbandà          

d’Almería. Les dones i els seus fills avançaven lentament cap al nord suportant             

els dies freds de febrer. Algunes dones embarassades varen donar a llum a les              

cunetes i altres varen morir de fred durant el trajecte. Quan molts refugiats             

esperaven a la ciutat de Figueres      

poder creuar a França, aquesta fou      

bombardejada.  

La rebuda dels espanyols a      60

França no fou precisament    

acollidora. Les dones i les nens      

varen ser portats a campaments     

temporals, i els soldats varen ser      

distribuïts en camps de concentració. Aquests camps varen acollir molers          

d’exiliats en condicions antihigièniques i envoltats de filats. 

A Barcelona, a part dels civils que no havien marxat, s’hi van quedar uns              

20.000 soldats ferits i mutilats . El seu destí era molt incert, ja que les seves               61

ferides eren la prova de la seva lluita en favor de la República, 

El dia 26 de gener de 1939 90.000 homes de les tropes nacionals varen              

entrar a Barcelona. Aquesta conquesta no va ser vista com la derrota del             

marxisme o l’anarquisme sinó com la conquesta de Catalunya per a Espanya, i             

la derrota del separatisme i del nacionalisme. El catalanisme era vist, en            

paraules del cunyat de Franco i Ministre d’Interior del seu govern, com una             

“malaltia”.  62

60 Imatge: Republicans espanyols al Camp de Concentració d’Argelès-sur-Mer, França 
61 Font: PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 747) 
62 Font: PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 749) 
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Les forces republicanes varen iniciar la seva retirada i el 4 de febrer Girona va               

ser ocupada. El dia 10 de febrer, les tropes nacionals van assolir la frontera              

amb França.  63

A Catalunya, durant els primers vuit mesos d’ocupació 22.700 persones varen           

ésser empresonades. A Barcelona van executar-se 1.700 persones, 750 a          

Lleida, 703 a Tarragona i 500 a Girona. Aquestes xifres són més baixes del              64

que es podria esperar dels nacionals en una zona tant tradicionalment           

republicana i d’esquerres com fou Catalunya. L’èxode de molts càrrecs polítics           

va afavorir a que aquestes xifres no pugessin més. 

Aquestes dades no impliquen que a Catalunya la repressió s’extengués          

d’altres maneres. A la comunitat es respirava un clima de terror constant, per             

la por de molts ciutadans a ser denunciats. A més, els ciutadans varen haver              

d’enfrontar-se a la fam i a les malalties. Moltes dones varen ésser víctimes             

d’abusos sexuals de falangistes o militars que havien ocupat les seves cases, o             

agredides pel comportament d’algun marit o fill. 

 

4.1.8. A Castella la Nova, Múrcia i València 

En línies generals, en aquesta comunitat de l’interior d’Espanya el cop de            

1936 no va tenir èxit. 

Procedents d’Extremadura, les columnes nacionals varen entrar a la provñincia          

de Toledo amb gran violència. Rere sí deixaven un rastre de sang i de              

repressió, arrassant tots els pobles de l’oest de la província. Haver votat a les              

esquerres, tenir el carnet d’un sindicat o partit o qualsevol nexe que unís als              

ciutadans amb les esquerres o la República en general justificava per als rebels             

les seves accions repressives i humiliants. Com arreu, no només els homes            

sinó també les dones patiren algunes de les humiliacions més greus. 

63 https://ca.wikipedia.org/wiki/Ofensiva_de_Catalunya#Ruptura_del_front_a_Martorell  
64 Font: PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 750) 
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La primera gran ciutat de Toledo que els nacionals varen ocupar fou Talavera             

de la Reina, el 3 de setembre de 1936.   65

En aquesta població la repressió fou d’una magnitud similar a la del sud. Els              

carrers s’ompliren de cadàvers i de malferits. Els veïns, per por a represàlies,             

es tancaven a casa i sentien als supervivents de les matances cridar als             

carrers. Fins el dia 6 un camió de la neteja no es va endur els cossos, que                 

varen haver d’ésser cremats per higiene. 

Luis Bolín, cap de propaganda dels nacionals, publicà imatges dels cadàvers           

com si fossin víctimes republicanes a una altra Talavera, a Talavera del Real             

(Extremadura). Amb aquesta maniobra intentà justificar el genocidi que els          

nacionals varen realitzar a les ciutats extremenyes, alhora que estenien l’odi           

envers els republicans. 

Les violacions, en moltes ocasions col·lectives i sobretot a milicianes           66

republicanes, eren agressions   

comunes arreu de la província (i de       

fet, com hem vist, a tota Espanya)       

que comptaven amb l’empara de     

líders com Queipo de Llano o El       

Mizzian, l’únic general marroquí de     

l’exèrcit espanyol. La violència    

contra les dones adoptà múltiples formes i, com hem vist al llarg dels punts              

anteriors, fou un fenomen recurrent a la rereguarda dels nacionals. 

Un cop ocupada Talavera, Franco va decidir dirigir les seves tropes cap a la              

capital de la província. De nou, amb la decisió d’atacar Toledo, el líder nacional              

deixava passar l’oportunitat de realitzar una gran ofensiva que podria          

65 Vide  pàg. 72 
66 Imatge: Quatre dones rapades a Oropesa (població toledana molt propera a Extremadura). La 
que duu una creu al vestit era una planxadora que havia estat al servei de l’Èxèrcit Republicà. 
Font: PASCUAL, Ana María. La memoria de las rapadas del franquismo , Interviú. Article online, 
26/11/2010. 
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deixar molt tocada la República: Madrid estava al seu abast, ja que la defensa              

republicana encara no estava ben organitzada.  

Franco, però, va voler “purgar” bé el territori que quedava per ocupar abans de              

sentenciar la guerra amb un cop com la conquesta de Madrid. 

A la força conservadora ciutat de Toledo, els rebels sí que es varen fer amb               

el control en un inici. Els republicans varen enviar immediatament reforços           

des de Madrid i els rebels, uns 600 civils (la majoria familiars d’aquests) i un               

nombre indeterminat d’ostatges varen retirar-se a l’Alcàsser de Toledo.  

Al voltant d’aquesta fortificació que domina la ciutat els republicans varen iniciar            

un llarg setge. A l’interior, les condicions de vida dels que hi havia atrapats              

eren molt dures. 

Mentrestant, Toledo estava sota control republicà i es calcula que 222           

ciutadans foren assassinats en actes repressius sota aquest mandat. El          

sector religiós va patir una repressió moderada, ja que tot i que les monges de               

la ciutat varen ser evacuades a Madrid sense cap incidència, alguns monjos            

carmelites acusats de lluitar al costat de la Guàrdia Civil varen ser executats.             

En una saca que els anarquistes varen fer com a represàlia per un bombardeig              

al 23 d’agost de 1936, 64 persones varen ser assassinades i 22 eren religiosos.  

Per una altra banda, les famílies d’alguns dels rebels que no s’havien traslladat             

a l’Alcàsser amb la dona i els fills, varen ser respectades. 

Tot i els esforços de les milícies per fer caure l’Alcàsser, aquest va resistir              

durant setmanes. De fet, la fortificació es mantení inexpugnable fins que els            

nacionals varen entrar a la ciutat. L’Alcàsser i es va convertir en un símbol i               

un referent per als rebels.  

El 26 de setembre els rebels estaven davant de Toledo. El dia 27 es va produir                

una brutal entrada en la qual els ocupants arrasaren amb tot, inclosos els             

civils que, mentre fugien a peu, en cotxe o camió, eren atacats per l’artilleria.              
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Durant dos dies, la ciutat va romandre tancada i els ciutadans varen quedar             

a la mercè dels recentment entrats, que varen protagonitzar una important           

sagnia. Un exemple de les atrocitats que es varen cometre fou l’execució de 20              

embarassades al cementiri, procedents de la Maternitat. 

El dia 29 d’agost els periodistes varen poder entrar a la ciutat i les restes de les                 

escenes que s’havien viscut durant les anteriors 48 hores, com tolls de sang             

pels carrers, els horroritzaren. 

Fou en el mateix mes de setembre de 1936 quan Franco va ordenar intensificar              

els bombardeigs sobre Madrid. El 19 de juliol, els militars i falangistes            

sublevats s’havien concentrat a la caserna de la Montaña . Aquest edifici fou            

multitudinàriament envoltat, i rere unes hores de resistència i intercanvi de trets,            

els que assetjaven l’edifici hi varen penentrar.  

La matança que va seguir a aquesta entrada va saldar-se amb desenes (potser             

centenars) d’assassinats i el repartiment de les armes que hi havia dins entre             

els assaltants. 

Paral·lelament, des de les institucions es creà un gabinet format per           

republicans liberals, amb els quals els esquerrans que havien frenat el cop            

d’estat no es sentien pas identificats i que per tant desobeïren, sobretot durant             

els primers mesos de conflicte. 

Ja el dia 19 algunes esglésies de la capital foren incendiades. Els partits i              

sindicats d’esquerra van crear escamots que perseguien feixistes. Qualsevol         

denunciat era portat a alguna de les 200 txeques que es varen organitzar,             

algunes fins i tot per part de delinqüents comuns que havien estat alliberats             

gràcies a l’obertura de les presons. Allà, els presoners eren interrogats i a             

molts els hi esperava una execució, generalment als afores de la ciutat. Els             

judicis els realitzaven Tribunals Revolucionaris que funcionaven de manera         

paral·lela al poder judicial legal de la República. 
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Les notícies de les barbaritats que cometien els rebels per allà on passaven,             

juntament amb els primers bombardejos aeris sobre la ciutat al mes d’agost,            

incitaven als descontrolats a executar accions repressives a mode de          

venjança.  

Tant els anarquistes com els comunistes foren els grups amb una activitat            

més destacada en la repressió, i varen actuar, sovint, apel·lant a la “Justícia             

Popular”.  

Un dels actes repressius més comuns en zona republicana era l’assassinat de            

presos de manera il·legal, sovint com a venjança per un bombardeig aeri dels             

rebels. A la Presó Model de Madrid, per exemple, 1.000 dels 5.000 presos eren              

conspiradors contra la República. Tot i que aquest centre penitenciari, a           

diferència d’altres de la capital, encara estava en mans de les autoritats            

republicanes i no de les milícies, les sacas  eren freqüents. 

El 22 d’agost un fort bombardeig aeri sobre Madrid va comportar l’assassinat            

de 30 dels presos, entre els quals hi havia Fernando Primo de Rivera (germè              

de José Antonio Primo de Rivera, José Maria Albiñana (fundador del Partido            

Nacionalista Español ) , i dos ministres del govern Lerroux, Ramón Álvarez          67

Valdés i Manuel Rico Abello. 

Aquesta situació de violència gairebé constant va perdurar durant mesos, i més            

de 8.000 persones varen ésser assassinades a Madrid entre juliol i           

desembre de 1936. Els bombardejos varen matar a 2.000 . 68

Les autoritats republicanes com ara Giral o Prieto, es varen manifestar en            

contra d’aquestes accions i varen demanar reiteradament als violents que          

aturessin aquesta dinàmica. També els socialistes més moderats, els         

liberals i els nacionalistes bascos, entre altres, varen esforçar-se per frenar           

la violència. 

67 Vide  pàg. 9 
68 https://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Madrid#cite_note-TIMEAPRIL1937_2-6  
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La tasca de reconstrucció d’uns cossos de seguretat amb força per frenar el             

descontrol de la zona republicana era molt complicada. Un gran nombre de            

policies, guàrdies civils o guàrdies d’assalt eren sospitosos de simpatitzar amb           

els colpistes, alhora que els homes de confiança eren més necessaris al front             

que a la rereguarda. 

A la tardor, amb el front ja molt proper a Madrid, les milícies també varen               

haver de traslladar-se per ajudar en la batalla. Aquests moviments varen           

facilitar que la República intentés de nou recuperar el control de la situació a la               

rereguarda. 

A l’hivern de 1936 la proximitat dels rebels a la capital (que estava, de fet,               

reodejada), l’increment dels bombardejos i les accions dels anomenats         

quintacoluminstes  varen fer augmentar la por i la violència a la ciutat. 69

El 6 de novembre de 1936 el govern        70

es va traslladar a València. Una Junta       

de Defensa, liderada pel general Miaja,      

va assumir el poder a la capital, que ja es          

donava per perduda. Tot i que entre el 7         

de novembre i el 4 de desembre es va         

produir un repunt de les víctimes de la        

repressió dins de la ciutat, a partir       

d’aquesta dada la violència es va tornar       

un fenomen aïllat. Ja s’havien realitzat el       

97,6% dels assassinats que es cometrien      

en total.  

69 Dins de la mateixa ciutat alguns simpatitzants dels rebels actuaven clandestnament com a              
franctiradors o agents provocadors infiltrats en les esquerres. Aquests foren batejats com            
quintacolumnistes, ja que eren 4 les columnes que amenaçaven Madrid des de l’exterior, i              
aquesta fou considerada una “cinquena columna” que amenaçava des de dins. 
70 Famosa foto de Mikhail Koltsov dels carrers de Madrid, 1936 
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El dia 8 de novembre s’inicià la Batallade Madrid: Franco va atacar la capital              

i durant dies republicans i nacionals varen lluitar pel control de la ciutat.             

L’arribada de les Brigades Internacionals (uns 3.000 homes) i d’aviació russa           

va ajudar enormement al bàndol republicà, dirigit per el mateix Miaja. En contra             

del que semblava que passaria, Madrid va resistir l’atac rebel i nombrosos            

bombardejos durant els dies què durà l’enfrontament. 

La victòria de l’exèrcit republicà es va fer efectiva el dia 23 de novembre,              

quan els rebels varen renunciar a la ocupació de la capital. Madrid esdevingué             

símbol de la lluita i la resistència contra el feixisme, i no seria ocupada fins               

el dia 28, quan la República ja estava sentenciada.  

Alhora que a Madrid es desenvolupava la batalla, a les localitats de Paracuellos             

de Jarama i Torrejón de Ardoz, al nord-est de Madrid, es va dur a terme una de                 

les accions més fosques de la Guerra Civil: les Matances de Paracuellos.  

Durant els dies que durà la batalla de Madrid, foren massives les sacas de              

presos que es varen realitzar de les presons de la capital. Els reclusos,             

conduits fins als dos municipis esmentats, en moltes ocasions foren executats.  

Els membres de la Junta de Defensa de Madrid varen negar aquestes accions             

il·legals. És el cas del comunicat que 13 de novembre varen fer públic els              

membres d’aquest organisme, sota el títol “Para deshacer una vil campaña”.  71

Les víctimes podrien haver estat més si no fos perquè Melchor Rodríquez, de             

la CNT, assumí el càrrec de director de presons de manera no oficial el dia 10                

de novembre, arran de l’absència del titular real, Juan Antonio Carnicero           

Jiménez. Rodríguez va haver de dimitir el dia 14 de novembre. 

El cert és que durant els 4 dies en què l’anarquista ostentà el càrrec encara que                

no oficialment, les sacas es varen aturar, gràcies a la seva implicació personal             

71 Font: PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 610) 
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per a que això passés. Quan el dia 14 es va veure obligat a dimitir, les                

execucions es varen reanudar. 

El total de sacas foren 33, de les quals 23 acabaren en tragèdia.             72

Aquestes varen culminar amb l’assassinat d’unes 2.500 persones en         

aquestes poblacions madrilenyes. 

Tot i la brutalitat d’aquest episodi i de molts altres produïts a la capital des del                

mes de juliol de 1936, la violència a la zona republicana no fou ni de bon tros                 

de la magnitud que ho fou la dels nacionals, que hem analitzat en els apartats               

anteriors. 

Un cop finalitzada la Batalla de Madrid, Franco va centrar els seus esforços en              

la conquesta d’altres zones que encara resistien, com la del nord.  

Tot i l’avenç rebel a altres territoris, el front de Castella la Nova es va mantenir                

pràcticament immòbil fins al març de 1939. Tret de les zones esmentades de             

Toledo, i una porció de territori del nord de Guadalajara, la resta de la              

comunitat va romandre sota el control republicà fins el final del conflicte. 

El dia 26 de març de 1939 fou, possiblement, el principi del final efectiu de la                

Guerra Civil Espanyola, amb l’inici de la anomenada Ofensiva Final dels rebels. 

A aquestes alçades de la Guerra, la República estava dividida entre els que             

volien negociar la rendició amb Franco, liderats pel coronel Segismundo          

Casado, i els que eren partidaris de no rendir-se, liderats per Negrín. De tota              

manera, Franco no buscava una rendició sinó continuar amb la neteja que            

havia estat realitzant durant els mesos anteriors.  

Durant els dies que durà la ofensiva, moltes de les ciutats que serien ocupades              

inminentment ja estaven en mans dels quintacolumnistes locals. Les tropes de           

l’Exèrcit del Centre avançaven sense obstacles, i els republicans encadenaven          

retirada rere retirada.  

72 https://es.wikipedia.org/wiki/Matanzas_de_Paracuellos#Las_v.C3.ADctimas  
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L’entrada dels nacionals a Madrid es va realitzar el 28 de març. La ciutat estava               

buida i els quintacolumnistes ja havien preparat aquest moment durant les           

hores prèvies, en les quals havien dominat la ciutat. Tots els edificis públics             

foren ocupats sense problema. 

L’avenç fou progressiu i ràpid en direcció a l’est. Durant el mes de març els               

rebels varen realitzar els últims bombardejos, sobre ciutats com Guadalajara,          

València, Alacant, Alcalà de Henares, Aranjuez o Gandia. L’atac sobre el port            

de la ciutat el 28 de març es convertí en l’últim de la Guerra Civil. 

El dia 31 de març de 1939 tot el territori espanyol estava sota el control dels                

sublevats. Al dia següent Franco anuncià en un comunicat emès des de Burgos             

el final de la Guerra: 

En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado             

las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha          

terminado. 

El Generalísimo, Franco 

Burgos, 1 de abril de 1939.  73

 

4.1.9. Balanç general  

El resultat de la repressió que es va produir durant la Guerra Civil Espanyola              

fou devastador. La mortalitat a a rereguarda és, de fet, una part molt important              

en el recompte total de víctimes d’aquest conflicte.  

Paul Preston presenta un recompte de víctimes en el conjunt del territori            

espanyol distribuides per comunitats segons la divisó vigent als anys 30. Les            

xifres son les següents:  74

73 Text literal del comunicat de Franco, extret de 
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altimo_parte_de_la_Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola  
74 Gràfica d’elaboració pròpia a partir de les dades de PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol. 
Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 853) 
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Si reunim totes les dades, les víctimes totals de violència a la rereguarda             

republicana foren 49.272, i les víctimes a la rereguarda nacional 127.401. Així            

doncs, la violència repressiva acabà amb la vida de 176.673 persones durant la             

Guerra Civil Espanyola. 

A partir del primer d’abril de 1939, El Generalísimo i nou Cap d’Estat             

d’Espanya, lluny de buscar la pau, va adoptar més mesures repressives en la             

mateixa línia que les de la guerra. Aquest cop ja va ordenar la execució              

d’aquests crims des del poder oficial, i controlant tot l’Estat. 
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4.2. La repressió franquista durant els primers       

anys del règim 

La fi de la Guerra Civil Espanyola suposà la fi de les lluites al front i de les                  

baixes en el camp de batalla. No obstant, pel que fa a la violència repressiva, la                

Postguerra va suposar una continuació dels crims produïts en els anys           

previs: la repressió de la rereguarda nacional es convertí ara en una repressió             

a nivell de tota Espanya.  

El fet que Franco tingués a la seva disposició l’Estat i la seva organització va               

fomentar la creació per part del règim de nous mecanismes repressius, que            

es manifestaren en els més variats àmbits estatals i de maneres diverses:            

judicis, batallons de treballadors forçosos, camps de concentració, etc.  

 

4.2.1. Els acusats de “rebelión” 

Franco no va voler només eliminar els republicans sinó posar en marxa un             

aparell repressiu que assegurés la solidesa del règim a curt i llarg termini.             

En aquest context, el règim no va buscar pas la reconciliació sinó que va              

afermar-se en les seves bases ideològiques feixistes.  

Fins al 1948 no es va aixecar l’Estat de Guerra que era vigent des de 1936.                

Segons aquesta llei marcial, qualsevol persona que actués en contra del           

“Movimiento redentor de nuestra Patria” podia passar per la justícia militar per            75

un delicte de rebel·lió. Aquesta acusació es basava en el fet que els sublevats              

es varen autoadjudicar el poder els dies 16 i 17 de juliol de 1936, i per tant,                 

qualsevol intent de frenar l’alçament i defensar la República era considerat           

delicte.  

75 PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 757) 
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Per si amb això no fos prou, la Ley de Responsabilidades Políticas , aplicada             

des de febrer de 1939 considerava tota activitat política d’esquerres comesa a            

partir de 1934 estava considerada “adhesión a la rebelión militar”. Els sublevats            

varen establir que tots els actes polítics realitzats a partir d’aquesta data eren             

greuges que conduïren al inevitable (i necessari) alçament militar.  

El fet de donar la categoria de rebel a aquell qui hagués defensat el govern               

legítim d’Espanya al 1936 va permetre donar la volta a la situació que s’havia              

produït realment.  

Aquesta interpretació invertida que varen fer els vencedors de la Guerra           

sobre el que havia passat va facilitar que el nou règim pogués carregar contra              

els opositors d’una manera totalment acceptada. 

 

4.2.2. Judicis, camps de concentració, presons i batallons de treballadors 

Tota persona jutjada en un consell de guerra estava privada del dret a la              

defensa pròpia. Els jutges, els fiscals i els advocats defensors eren elegits pels             

militars. Sovint els judicis eren col·lectius, i els acusats no tenien accés al “cas”              

que se’ls imputava, ja que aquest es llegia en veu alta. Un cop coneguts els               

delictes de que se’ls acusava, als presumptes delinqüents estranyament se’ls          

cedia una hora per preparar-se la defensa. Cal tenir en compte que en els              

judicis múltiples un mateix advocat defensor podia portar a tots els imputats,            

per la qual cosa li era molt difícil preparar les defenses de tots. 

Quan no hi havia cap prova de que els acusats o acusades haguessin comès              

cap delicte, era comú que per les seves idees senzillament se suposés que hi              

estava implicat, i fos condemnat. Altres vegades el delicte era senzillament no            

haver mostrat entusiasme o suport al cop.  

Si aquesta mena d’accions (o de no accions) ja eren penalitzades, la realitat és              

que als membres del Front Popular o d’algun comitè local impliqués la pena             
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de mort. No es mirava l’actuació de la persona, perquè el que es considerava              

delicte era, ja d’entrada, el fet de formar part d’aquests grups. 

Els republicans que acabaren en camps de concentració eren investigats, i si            

des del seu poble d’origen s’afirmava una conducta negativa, era freqüent que            

els presos en qüestió fossin retornats a la localitat. Allà era ben segur que              

serien ben castigats ja que amb la elaboració de l’informe s’havia confirmat            

l’aversió de les autoritats locals envers aquesta persona. 

Les autoritats militars també varen fomentar les denúncies. A alguns pobles la            

taxa de judicis fruit d’acusacions entre veïns fou molt alta. Moltes famílies que             

havien perdut algun ésser estimat per culpa de la violència d’extrema esquerra i             

volien venjar-ne la mort, així com molts propietaris agrícoles i industrials que            

havien perdut molts diners durant el conflicte eren potencials denunciants. 

Era molt freqüent que els veritables assassins d’extrema esquerra haguessin          

marxat a l’exili, però la set de venjança portà a molts denunciants a acusar a               

persones que tenien relació amb els assassins però que eren totalment           

innocents. Aquesta situació ens la trobarem més endavant en l’estudi del cas            

d’Olesa de Montserrat. 

En els territoris en què el cop d’Estat havia sigut un èxit, aquests sistema              

judicial es va començar a aplicar abans: al final de 1938, 30.224 persones             

havien estat jutjades, 3.189 de les quals havien estat condemnades a la pena             

capital.  76

Més endavant, durant les setmanes posteriors a la victòria de Franco, el            

gruix de les detencions, judicis i execucions es concentrà a les províncies            

que havien estat ocupades durant els últims dies de març de 1939. Les xifres              

són molt altes. Un exemple són els 15.000 detinguts i detingudes al País             

Valencià un cop varen entrar els nacionals. Al final de 1939 encara hi havia              

7.610 presos. Durant els primers anys de franquisme, 1.165 persones varen           

76  PRESTON, Paul: L’holocaust espanyol.  Editorial base. Barcelona, 2011 (pàg. 763) 
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morir durant la seva estança en un centre penitenciari, i a més 4.700 persones              

foren executades.  

És possible que les dades tant elevades del País Valencià es deguessin a la              

impossibilitat de molts refugiats d’escapar. Les tropes rebels varen custodiar els           

principals ports valencians durant els últims dies de guerra, i tant el govern             

francès com l’anglès, que a principis del mes havien reconegut el govern de             

Franco, no gosaren acostar els seus vaixells a la costa llevantina. La            

desesperació i por de molts refugiats que no podien marxar va conduir a molts              

a suicidar-se, sabent que el seu futur es presentava molt fosc. 

A la ciutat d’Alacant, als que no van tenir temps de fugir els van separar en dos                 

grups: dones i nens, varen ser enviats a Alacant, i internats en uns cinemes en               

pèssimes condicions higièniques; als homes i nois de més de 12 anys se’ls             

portà a la plaça de toros alacantina o a un descampat, el conegut “Campo de               

los Almendros”. Durant 6 dies, 45.000 persones varen restar a la intempèrie            

en aquest descampat, i només dues vegades varen ésser alimentats. 15.000           

d’ells varen ser traslladats a la plaça de toros, i els altres 30.000 van ser               

conduits al camp de concentració d’Albatera, amb capacitat per a 2.000           

presos. 

Els presos eren obligats a dormir sobre el fang, i durant les dues primeres              

setmanes, que foren de pluges, molts varen agafar febre i morir. La mateixa             

pluja va fer que es formessin tolls i varen aflorar mosquits, puces i altres              

paràsits. Es varen estendre malalties com el tifus, la sarna, la disentèria o la              

malària. Les latrines es desbordaven i tot i que hi havia metges entre els              

presos, no tenien accés a medicaments. 

Era freqüent que els fessin cantar himnes franquistes dos cops al dia, i els              

errors en la lletra es pagaven amb pallisses. També s’obligava als presos a             

romandre drets durant hores, cosa impossible per a molts, que caigueren           

108 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

fulminats. Els aliments arribaven amb tanta escassetat que els presos podien           

estar dies sense menjar. 

Només els més joves i forts varen sobreviure a l’estada en aquest camp, que              

va romandre obert fins el mes d’octubre de 1939 i que està considerat un dels               

més durs de tots els camps espanyols.  

Entre 1939 i 1947 a Espanya van funcionar 188 camps com aquest. Es             

calcula que entre 367.000 i 500.000 persones varen passar per algun dels            

centres d’aquest tipus.  77

Esquerra: presos formant a la Presó Model de Barcelona, 1939. Dreta: presos formant a la Presó 
de Ranilla a Sevilla, 1939. 

Les condicions d’amuntegament es repetien a les presons, on les cel·les           

sobrepassaven amb escreix la seva capacitat. Les mateixes malalties i paràsits           

feien estralls entre els presos, ridículament alimentats. Les tortures físiques i           

psicològiques eren una realitat. De vegades, els reclusos eren obligats a veure            

com afusellaven algun company. Sovint eren estovats o humiliats, com per           

exemple quan eren obligats a submergir el cap en vàters plens d’inmundícia. 

Com als camps, a les presons era comú que els presos fossin obligats a cantar               

el Cara al Sol o la Marxa Reial , amb el braç alçat. Si no hi posaven entusiasme,                 

77 COSTENLA, Tereixa. “Memoria de los esclavos de Franco”. El País,  dijous 11/3/2010. 
http://elpais.com/diario/2010/03/11/cultura/1268262001_850215.html  
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els presoners eren castigats a estar cantant durant hores, se’ls hi rasurava el             

cap o se’ls estomacava.  

Les tortures sumades als interrogatoris varen fer que molts presos caiguessin           

rendits i firmessin declaracions que ni tan sols havien llegit. Altres presos            

intentaven suïcidar-se per evitar el dolor que els esperava. 

A més, durant el primer franquisme es varen organitzar 541 Batallons           

Disciplinaris de Soldats Treballadors (BDST), o senzillament Batallons de         

Treballadors (BBTT). Nodrits amb la mà d’obra dels presos als camps de            

concentració, les condicions de vida i treball en aquests batallons eren           

infrahumanes, i molts presoners hi varen morir sense poder suportar tal           

explotació. 

Els treballadors es varen dedicar a alçar infraestructures que durant la guerra            

havien estat destruïdes, així com grans obres noves, que anaren des de            

pantans, com els de Zorita, el Tranco o Villalcampo; aeroports com el de             

Labacolla, a Santiago; ports marítims com els de Castelló i Vinarós;           

ferrocarrils, com la línia Madrid-Burgos; canals d’aigüa, com el del Bajo           

Guadalquivir, rebatejat amb el nom de Los presos ; o mines, com la de Utrillas,              

fins al Valle de Los Caídos, o l’excavació de jaciments arqueològics, com            

és el cas d’Empúries. 

Esquerra: Presos treballen al  BBTT nº 11, a Girona, en la construcció d’un pont. Any 1941. Dreta: 
treballadors al Canal de Los Presos , al Guadalquivir. Font: Memoriaren Bideak. 
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4.2.3. Depuracions de funcionaris 

Si mirem fora de les presons i altres centres de privació de la llibertat, el règim                

va aplicar mesures repressives en tots els àmbits de la vida pública.            

L’Estat fou l’encarregat d’eliminar qualsevol activitat que atemptés o pogués          

atemptar contra les idees feixistes en què se sostenia el Règim. 

Però per aconseguir que la tasca de repressiva de l’estat fos efectiva, calia             

abans assegurar-se que l’administració era fidel al règim. Des de febrer de            

1939, abans fins i tot del desenllaç del conflicte, la maquinària per a la              

depuració de funcionaris que podien ésser contraris al franquisme es van           

posar en marxa. 

Els empleats havien de presentar a les autoritats judicials corresponents, i en            

un període molt limitat de temps, una declaració jurada de la seva adhesió al              

“Glorioso Movimiento Nacional”, així com qüestionari emplenat sobre la seva          

activitat político-social tant d’abans del 18 de juliol de 1936 com de després. 

Aquests documents eren revisats per els jutges, que per confirmar-ne la           

veracitat demanaven informes a la Policia, la Guàrdia Civil, les Alcaldies o la             

Falange de cada poble. També es podien demanar avals. 

Si el jutge no quedava convençut de la fiabilitat del investigat o investigada             

podia obrir un expedient de depuració. Els càstigs per als treballadors podien            

ser el trasllat forçós, la suspensió temporal del seu lloc de treball i sou, o la                

cessió definitiva. Si el funcionari semblava addicte, era readmès sense          

imposició de sanció en el seu lloc de treball. Per la seva banda, els funcionaris               

exiliats o empresonats foren automàticament cedits dels serveis. 

Tot i això, per damunt de l’autoritat del jutge es trobaven els lats càrrecs de               

l’organisme de què el treballador formava part. Aquests podien rebaixar o           

augmentar la pena, així com obrir expedients nous. Els governadors civils de            

les províncies ostentaven també aquest poder. 
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La veracitat dels avals que els treballadors presentaven preocupava a les           

autoritats. Al març de 1939 la Junta de Ocupación de Barcelona va anunciar             

que tota persona que avalés “rojos notorios” serien sancionades.  

La depuració massiva de funcionaris afectà fortament les institucions         

catalanes. La Generalitat desaparegué de manera immediata i, tret de 753           

treballadors d’un total de 15.860 fou adscrit a la Diputació de Barcelona.            

Aquesta taula il·lustra l’abast de les depuracions en el territori català:  78

Depuracions en els principals cossos administratius catalans 

Institució Destituïts (%) Altres sancions 
(%) Sense sanció (%) 

Ajuntament de Barcelona 25 44,5 26,7 

Ajuntament de Girona 7 9,3 83,7 

Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat 41 10,6 48,4 

Ajuntament de Lleida 56,7 8,6 34,7 

Ajuntament de Sabadell 18,4 5,1 76,5 

Ajuntament de Tarragona 21,3 42,2 36,5 

Diputació de Barcelona 6,5 7,9 85,6 

Diputació de Lleida 25,7 11,5 62,8 

Generalitat de Catalunya 94,7 - 5,3 

Mestres de la província 
de Barcelona 15,46 15,33 69,21 

Mestres de la província 
de Girona 11,12 17,1 71,78 

Mestres de la província 
de Lleida 4,65 18,62 76,73 

Mestres de la província 
de Tarragona 8,44 13,58 77,98 

78 Taula extreta de MARÍN, Martí. Història del Franquisme a Catalunya . Eumo Editorial i Pagès 
Editors. Lleida, 2005 (pàg. 97). 
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4.2.4. La propaganda del règim: educació, premsa i cultura 

Les últimes caselles de la taula anterior estan destinades a la depuració de             

mestres. Aquest col·lectiu duia patint depuracions des del mes de novembre           

de 1936, quan un decret va proposar la revisió de tot el personal de              

l’ensenyament, servei que durant dècades havia estat dominat per ideologies          

contra “el genio y la tradición nacional”. 

El 7 de desembre de 1936, una circular del president de la Comisión de Cultura               

y Enseñamiento enviada als vocals de les Comisiones Depuradoras de          

Instrucción Pública , ja en funcionament en els territoris ocupats, deia : 79

El carácter de la depuración que hoy se persigue no es sólo punitivo,             

sino también preventivo. Es preciso garantizar a los españoles, que con           

las armas en la mano y sin regateo de sacrificio y sangre salvan la causa               

de la civilización, que no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y              

subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y         

mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que         

sobrecogen al mundo y que han sembrado de duelo la mayoría de los             

hogares de España (…). Si todos cuantos forman parte de la           

Comisiones depuradoras se compenetran de esta manera de pensar y la           

transmiten en patriótico contagio a aquellos que han de coadyuvar a su            

labor en sus informes, es cosa segurísima que antes de mucho, en esta             

España que hoy contemplamos destruida, empobrecida y enlutada, una         

vez restaurado su genio y tradición nacional, veremos amanecer en          

alborada jubilosa, un nuevo siglo de oro para la gloria de la Cristiandad,             

de la civilización y de España. 

Aquesta filosofia no canvià gens quan es va establir el règim franquista.            

L’ensenyament esdevingué una eina d’adoctrinament polític i religiós. La         

coeducació fou prohibida. 

79 FERRER GONZÁLEZ, Mª Cristina i PONS ADROVER, Maria. Mestres republicanes, 
ciutadanes compromeses. Universitat de les Illes Balears. Palma, 2005 (pàg. 136) 
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El fort control ideològic que es va aplicar en l’àmbit de la educació es va               

reproduir en l’àmbit periodístic. Igual que havia passat amb l’ensenyament, el           

règim intentà convertir la premsa en propaganda de l’Estat.  

Ja al 23 d’abril de 1938 es va promulgar la Llei de Premsa redactada per José                

Antonio Giménez Arnau i sota la supervisió de Ramón Serrano Suñer, director            

general de seguretat i Ministre de la Governació. La nova regulació es va             

mantenir fins l’any 1966. 

La premsa era concebuda per aquesta normativa com l’instrument per          

transmetre els desitjos de la nació i el que establia l’Estat. Això comportà             

l’anihilació de la llibertat de premsa i la varietat dels anys de la República, i               

les publicacions que restaren en actiu esdevingueren en un apèndix més del            

règim. A Barcelona, per exemple, dels 20 diaris que hi havia abans del règim es               

va passar a 7, dos dels quals eren del Movimiento.  80

L’Estat podia controlar tots els periòdics, inclosos els que no eren de la seva              

propietat. L’extensió, el número de publicacions i els càrrecs dels mitjans de            

comunicació també estaven controlats. 

Les sancions per als mitjans que desobeïen les intruccions de les autoritats            

eren destacades. Alguns càstigs eren la incautació del periòdic o publicació, la            

destitució d’algun càrrec o la expulsió d’un periodista del Registre Oficial de            

Periodistes, i per tant la seva inhabilitació per exercir com a tal. 

Com no podia ésser d’una altra manera, els canvis en ensenyament i en             

premsa varen venir acompanyats d’una forta repressió cultural. La censura          

també es va imposar en el cinema, el teatre, els llibres, les conferències,             

etc.  

Fou de nou Serrano Suñer l’impulsor de la creació de la Comisión de Censura              

Cinematográfica i la seva Junta Superior de Censura Cinematografica . La          

comissió estava formada per: el Cap de Departament de Cinematografia del           

80 GARCÍA SEBASTIÁN, Margarita i altres. HB. Història . Vicens Vives. Barcelona, 2016 

114 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

Servei Nacional de Propaganda, que fa de president, i quatre vocals designats            

pel Ministre d’Interior a proposta del Minsitre de Defensa Nacional, el Ministre            

d’Educació Nacional, la Jerarquia Eclesiàstica i la Jefatura Nacional de          

Propaganda . 

Aquesta mesura imposada sobre el cinema fou posada en marxa durantnla           

Guerra Civil, però es va mantenir després amb la creació de la Sección de              

Censura del Servei Nacional de Propaganda, que abastaria la censura en           

molts més àmbits.  81

Pel que fa a les festes populars (com les festes majors), els festius nacionals              

i fins i tot fets com els noms dels carrers varen ser modificats i regulats pel                

nou govern. Aquests eren els festius oficials del règim:  82

Dia Commemmoració 

1 d’abril Dia de la Victòria 

19 d’abril Unificació de la FET y de las JONS 

1 de maig Sant Josep artesà, dia del treball 

18 de juliol Alzamiento Nacional 

25 de juliol Sant Jaume, patró d’Espanya 

1 d’octubre Dia del Caudillo 

12 d’octubre Dia de la raça 

20 de novembre Dia de José Antonio 

8 de desembre Immaculada Concepció, patrona d’Espanya 

 

En definitiva, podem dir que el franquisme construí des de ben al principi de la               

seva existència un Estat en què, a més de castigar als que tenien una ideologia               

o mentalitat contràries a les seves, s’intentava impedir fos com fos cap            

contacte de la població amb aquestes. 

81 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaCinematografiaEspanola-1195929.pdf 
82 GARCÍA SEBASTIÁN, Margarita i altres. HB. Història.  Vicens Vives. Barcelona, 2016 (pàg. 
334) 
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4.2.5. Repressió a Catalunya 

A Catalunya no només es va perdre la democràcia, sinó també l’autonomia.            

Tan bon punt les tropes franquistes varen trepitjar territori català el 5 d’abril de              

1938, Franco anul·là l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat al 1932. 

Aquesta derogació fou més simbòlica que efectiva, ja que amb la eliminació de             

la Constitució Espanyola se sabia que l’autonomia seria eliminada. De fet,           

aquesta acció de Franco va significar el tret de sortida de la febre             

anticatalanista del règim. 

Les institucions catalanes, i de fet Catalunya en sí va desaparèixer del mapa             

legal. Novament varen cobrar impuls les administracions provincials (com el          

govern civil o la capitania general) i les diputacions. L’únic organisme que es             

pot considerar propiament català per l’àrea de la seva influència fou la Regió             

Militar. A més, cal destacar que els càrrecs d’aquestes administracions els           

elegia el govern central i eren gairebé sempre persones de fora de Catalunya,             

per evitar el renaixement de sentiments catalanistes. 

La anihilació de les autoritats catalanes dins el territori espanyol no va impedir             

que aquestes fossin traslladades a l’exili. Els alts càrrecs de la Generalitat            

varen fugir poc abans de la presa de Barcelona, i a París es va crear el Consell                 

Nacional de Catalunya. Aquest Consell es va traslladar ràpidament a Londres           

amb la caiguda de l’estat francès en favor dels nazis. Lluis Companys, però,             

no va poder escapar, com veurem més endevant. Josep Irla el va substituir             

com apresident de la Generalitat a l’exili a partir del dia de la seva execució a                

l’octubre de 1940. Al 1954 Irla dimití i Josep Tarradellas, d’ERC, assumí la             

125a presidència de la Generalitat de Catalunya 

Les polítiques franquistes cercaren, per tots els mitjans, esborrar la identitat           

catalana. Tot símbol català, com la senyera, himnes, cançons, etc. fou           

categòricament prohibit. La llengua fou durament reprimida, i relegada a un           

116 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

àmbit domèstic. No només perdé la seva oficialitat, sinó que fou definida pels             

feixistes com un dialecte inadequat del castellà. 

Tot i els esforços del règim per inculcar els seus valors, un major sentiment              

patriòtic entre la població, i per construir una Catalunya sense sentiment           

identitari, el catalanisme sobrevisqué en la clandestinitat durant els anys de           

Postguerra, i afloraria més endavant de nou. 

 

4.2.6. La col·laboració del règim amb l’Alemanya nazi 

Els jueus i els maçons també estaven en el punt de mira dels feixistes que,               

amb òrgans com el SIM en un primer moment (Servicio de Información Militar ),             

la ORD (Oficina de Recuperación de Documentos ) i la DERD (Delegación de            

Estado para la Recuperación de Documentos ) varen aconseguir reunir un gran           

nombre de documentació sobre aquests col·lectius. 

Aquesta fixació es remunta a les idees antisemites i antimaçòniques que           

arribaren a l’Estat Espanyol sobretot a l’inici del segle XX i que relacionaven             

aquests col·lectius amb una conxorxa per eliminar la “pàtria”. 

Quan Barcelona va caure els equips de la DERD varen inicar un escorcoll a              

fons dels edificis més importants de la ciutat condal. El 7 de juny de 1938 es va                 

acabar la recerca, i 200 tones de documents varen ser enviades a Salamanca. 

Aquesta ciutat fou la seu d’un enorme arxiu de documentació trobada dels            

republicans, creat amb l’ajuda de membres de l’SD  alemanya. 83

Espacialistes d’aquest país van ajudar a la revisió dels documents, dels que en             

resultà un llistat de 80.000 presumptes maçons. En realitat, la xifra de maçons             

a Catalunya un cop acabada la guerra era de menys de 1.000. 

83 L’SD (Sicherheitsdienst ) fou el servei d’intèl·ligència de les SS creat l’any 1931 per ordre de 
Himmler. Al 1398 aquesta agència va esdevenir el cos de intel·ligència oficial de l’estat alemany. 
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Al mes de març de 1940, després de l’aprovació de la Ley de Represión del               

Comunismo y la Masonería es va crear el Tribunal Especial para la Represión             

de la Masonería y el Comunismo . Els membres del comitè que formava aquest             

tribunal eren elegits per Franco personalment: el president, un men 

Entre 1940 i 1945 foren condemades per maçoneria 2.269 persones, 12 per            

comunistes (col·lectiu per al que es creà, al 1942, un tribunal a part), i 26 pel                

doble delicte. La pena mínima eren 12 anys de presó.  84

El delicte de francmaçoneria implicava traïció a la Pàtria i el fet es que sovint               

els presumptes francmaçons ni tan sols eren jutjats: se’ls executava          

directament. 

Tot i que a l’any 1937 ja hi va haver els primers contactes entre la Gestapo i la                  

rebel Direcció de Seguretat General, al 1938 Himmler es posà en contacte amb             

el Ministre d’Ordre Públic per millorar la coordinació policial entre els dos            

països. Himmler estava interessat en la repatriació de jueus, comunistes o           

socialistes alemanys que havien lluitat amb les Brigades Internacionals.         

Aquestes repatriacions es varen dur a terme a canvi d’un programa           

d’entrenament per a la policia política de Franco. 

Amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial es va fer evident aquesta forta             

col·laboració. A l’estiu de 1940, el govern de Vichy es va mostrar reticent a              

enviar els republicans refugiats de tornada cap a Espanya, ja que no era legal              

fer aquest transport sense passar per un procés judicial. Tot i així, l’ambaixador             

espanyol a França va facilitar a la policia francesa noms i adresses de             

centenars de republicans. Es van iniciar batudes contra els refugiats. 

A la França del nord, ocupada pels nazis, els republicans varen ésser més             

durament perseguits. Les seus de partits republicans a la zona foren           

saquejades i la documentació trobava fou enviada a Espanya. Centenars          

de refugiats foren detinguts. Als comunicats de les autoritats alemanyes          

84https://ca.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Especial_de_Repressi%C3%B3_de_la_Ma%C3%A7oneria
_i_del_Comunisme  
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preguntant sobre si Espanya es voldria fer càrrec dels espanyols, la resposta            

de Madrid fou un llistat amb càrrecs republicans concrets que varen ser            

extradits. Un dels repatriats fou Lluís Companys.  

El president Companys no havia fugit de França abans per la greu malaltia que              

afectava al seu fill i que el mantenia ingressat a París. Tot i que fou detingut el                 

13 d’agost de 1940, no fou portat a Madrid fins al començament de setembre.  

Durant diverses setmanes fou interrogat i apallissat fins que el 3 d’octubre va             

ser traslladat al Castell de Montjuic. Tot i que havia salvat centenars de             

dretans, Companys fou assenyalat com el culpable de tots els esdeveniments           

revolucionaris que havien tingut lloc a Catalunya. Ser president de la           

Generalitat també era un delicte.  

Un consell de guerra el jutjà per rebel·lió militar i fou condemnat a pena de               

mort. El dia 15 d’octubre de 1940, a l’alba, fou afusellat alhora que cridà “Per               

Catalunya!”. 

 
El president Lluís Companys en la seva fitxa policial  85

85 FILELLA, Carina. “La cruel justícia del dictador”, El punt avui  online, 16/3/2014 
http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/723591-la-cruel-justicia-del-dictador.html  
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Dels 100.000 republicans que hi havia a França a l’estiu de 1940, una part va               

poder marxar i una altra fou repatriada, com hem vist en el cas del president de                

la Generalitat. La resta quedà a la mercè dels nazis.  

El 20 d’agost de 1940 un tren de bestiar ple a vessar va sortir amb 972                

espanyols d’Angulema. Iniciaren un dur viatge de 3 dies i 3 nits que els portà a                

Mauthausen. 490 dels refugiats eren homes, i la resta, dones i nens, varen ser              

retornats a Espanya. Dels que varen haver d’entrar al camp, 357 varen morir. 

Aquest ingrés del mes d’agost fou només el principi: centenars de republicans i             

republicanes varen passar pel mateix Mauthausen, Dachau, Ravensbrück,        

Auschwitz, Sachsenhausen, Buchenwald, Bergen-Belsen, Treblinka, etc. El       

primer camp, però, fou el que va tenir més presència espanyola: 7.200            

republicans varen passar-hi. 

En total, foren 9.000 els espanyols i espanyoles que passaren per un camp             

de concentració nazi. Uns 2.000 varen sobreviure, però molts mai varen           

poder tornar a Espanya, on el franquisme encara era vigent.  86

 
6/5/1945: Presoners de Mauthausen saluden a la 11ª Divisió Cuirassada dels EUA pel seu 

alliberament. A dalt, una pancarta en castellà. Autor: Donald R. Ornitz 

86 LÓPEZ, María-Paz. “Españoles en los campos nazis”, la Vanguardia  online, 08/5/2016 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160508/401639794161/espanoles-en-los-campos-n
azis.html  
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5. EL CAS DE DOS MUNICIPIS DEL BAIX 
LLOBREGAT NORD 

5.1. Martorell 
5.1.1. El “Año de la Victoria” 
 
ANTECEDENTS 

A l’estiu 1936, poc després de l’alçament militar que inicià la Guerra Civil             

Espanyola, a Martorell es va crear el Comitè de Milícies Antifeixistes, que va             

adoptar un poder considerable al poble, però mai va substituir a l’Ajuntament. 

Mitjançant la web del PARES (Portal de Archivos Españoles ) ha estat possible            

l’accés als documents de l’Arxiu Històric Nacional relatius a la Causa General            

en el municipi que ens ocupa. Els documents narren els principals actes            

delictius comesos per els capitosts de l’esquerra tant martorellenca com de fora            

durant el període bèl·lic. Destaquen, entre aquests delictes, alguns assassinats          

a dretans i la crema de l’església parroquial al 1936.  87

Martorell va caure ocupada per les tropes nacionals el dia 24 de gener de 1939,               

després d’un bombardeig dels rebels que va destrossar diversos edificis de la            

localitat i d’una fugida de les tropes republicanes que va anar acompanyada de             

la voladura d’un dels símbols del poble, el Pont del Diable, entre altres             

viaductes. El nou règim fou ràpidament instaurat a la vil·la, que ja al maig del               

mateix any comptaria amb 6.938 habitants .  88

En aquestes pàgines trobem un recull de dades que il·lustren l’esdevenir dels            

primers 365 dies de Franqusime a Martorell. Aquest treball està fet íntegrament            

87 Aquesta informació, extreta de http://pares.mcu.es/ es troba a l’Annex 7A del treball, es tracta 
d’informes relatius a las Causa General (pàg. 254) 
88 Al mes de novembre diversos documents indiquen que la població havia caigut encara més fins 
als 5.832 habitants i al febrer de 1940 fins als 5.643 
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a partir dels documents que es conserven a l’Arxiu Municipal de Martorell            

d’aquest període. 

Llegint aquestes pàgines s’observa com durant l’any 1939 es va reconstruir un            

nou Martorell sota la perspectiva ideològica del feixisme, fet que va marcar el             

funcionament i vida social de la “nova” localitat, i que esborrà gran part de la               

identitat de la vil·la durant els anys de República i anteriors. 

ENSENYAMENT 

L’any 1939 els antics edificis escolars de Martorell havien quedat parcialment           

destruïts. L’Ateneu, on hi havia algunes classes i les escoles “Casa Vives”            

varen ser destrossats durant el conflicte. Per una altra banda dos edificis            

escolars més tampoc eren aprofitables, ja que es trobaven ocupats per el            

Regiment d’Artilleria “Flechas Verdes”. Aquest és el cas del grup escolar           

“Convent” i “Vell Progrès”. 

Així doncs, els i les alumnes martorellencs/enques estaven repartits en 6           

edificis un cop es va iniciar la dictadura:  

1. Escoles Nacionals, C/ Calvo Sotelo i Llosellas. Es tractava d’un edifici           

antic, amb aules grans, fredes i amb poques innovacions.  

2. C/ Llosellas, nº 5. La planta baixa de l’edifici era una escola de nenes. 

3. Pl. del Caudillo, nº 29. Hi havia una escola de nens. 

4. C/ Montserrat, nº 49. Es tracta d’un edifici humit i no adequat per a              

l’ensenyament, on hi havia dues seccions de nenes i una de nens. 

5. C/ Sant Joan, nº 2. La planta baixa d’aquest edifici era una escola de              

nenes. 

6. Escoles de Can Bros: C/ Elies, nº 3. Hi ha una escola de nens i una de                 

nenes, en bones condicions. 

En aquest mateix període es trobava interromput el procés de construcció de            

dues noves escoles que millorarien substancialment la situació de         

l’ensenyament al poble. Aquests dos edificis, amb capacitat per a 20 seccions            
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en total, esperaven una subvenció de l’Estat de 360.000 pessetes, segons un            

document del 23 de desembre de 1939. 

A més de les classes a nens, les classes per a adults havien funcionat de               

manera mes o menys regular (en el cas de les dones, aquest servei havia estat               

més accidentat i menys demandat) els anys anteriors. En el que ens ocupa,             

però, aquesta mena d’ensenyament va ésser eliminat. 

Al llarg dels anys de guerra, el nombre d’alumnes va tenir una tendència             

creixent a causa l’arribada de refugiats d’altres zones d’Espanya (així ho indica            

un document de l’1 d’agost de 1939, on s’especifica que 112 dels alumnes eren              

d’aquest caràcter al 1937) i l’eliminació de l’educació religiosa el mateix any,            

cosa que va traslladar a molts alumnes a les escoles nacionals. 

Ja durant el curs 1939/1940 l’Ajuntament ja va fer una demanda important de             

material nou (segons s’informa s’havia perdut el 60% del que hi havia), i entre              

les demandes es van encarregar crucifixos per les aules i 18 retrats de Franco. 

Ja molt més endavant, a l’abril de 1940, es va convidar als mestres a portar als                

alumnes a una sessió de cinema gratuïta al centre recreatiu de Martorell. Es             

varen projectar dues pel·lícules: La gesta del Alcázar i El viaje de Hitler a              

Roma . Així doncs, s’inicià un procés d’adoctrinament dels alumnes. 

Com a serveis addicionals a l’escola, es comptava amb una biblioteca (que un             

cop passat el període de conflicte no tenia llibres) i una cantina, amb capacitat              

per a 60 nens, que fou tancada al 1937. 

 

 

 

 

123 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

Dades de l’educació entre 1934 i 1939 a Martorell  89

 Població en 
edat escolar 

Alumnes 
matriculats 

Assistència 
mitja 

Nombre de 
mestres 
homes 

Nombre de 
mestres 
dones 

1934 1071 825 676 6 11 

1935 1125 857 598 6 11 

1936 1156 972 659 7 14 

1937 1206 967 722 8 14 

1938 1120 896 621 7 15 

1939 1112 637 493 6 11 

 

 

L’any 1939 el curs escolar va començar el dia 15 de setembre. Pocs dies              

després, el 5 d’octubre, es va constituir la Junta Local de Protecció de Menors              

integrada per un mestre (José Servat Mola), una mestra (Asunción Tapias           

Rosell), un pare de família (José Mª Bonastre), una mare de família (Concepció             

Elias), un obrer (Miguel Ventosa), el jutge, el cura i el metge municipals. 

Mentre el curs escolar anava endavant, l’administració treballava en la possible           

depuració dels mestres que es podien considerar d’esquerres o contraris al nou            

règim. Es va demanar des de la Comisión Depuradora de Magisterio que un             

89 Taula d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes de documents de l’Arxiu Municipal de 
Martorell 
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pare de familia responsable de Martorell elaborés informes sobre aquests          

funcionaris, i Joan Capellades Coca (que havia estat pres durant el període            

revolucionari) fou l’encarregat d’aquesta tasca. A més es varen demanar          

informes a l’Ajuntament. 

El consistori, alhora, va demanar un augment del personal docent. El resultat            

fou la incorporació d’una nova mestra de pàrvuls, Rosa Coma Birosta, i dos             

nous mestres interins: Francisco Cetrá i José Vilarrubla. 

Els informes que es varen fer dels mestres varen ser tots positius tret del d’una               

professora; Concepción Jané Anguela, pressumpta simpatitzant d’ERC, era        

catalanista i poc religiosa, segons consta en el seu informe. En un document             

del 23 de desembre, és a dir, finalitzat el primer trimestre, ja consta que              

aquesta funcionaria es troba en suspensió de les seves funcions (no sabem si             

definitiva o temporalment). 

 

CULTURA, FESTES I SIMBOLOGIA 

El patrimoni cultural de Martorell també va patir els estralls de la guerra. Un              

document de principis de 1940 il·lustra el següent: 
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Patrimoni Estat de conservació 

Arxiu municipal 
Arxiu parroquial 
Arxiu judicial 
Arxiu notarial 

Gairebé íntegre 

Biblioteca Santacana i Biblioteca Pujols Destruïdes gairebé totalment 

Museu “La enrajolada” de Francesc 
Santacana Gairebé íntegre 

Col·lecció de monedes de Francesc 
Santacana 

Desaparegut durant els anys de la 
Guerra 

Monument arqueològic: el Pont del 
Diable 

Destruït pels republicans en la seva 
fugida 

 

Pel que fa al patrimoni conservat de les biblioteques, tot i que era escàs, es               

varen rebre instruccions clares per a la censura de llibres des del Patronat             

Provincial d’Arxius, Biblioteques i Museus. 

Aquestes instruccions indicaven que calia apartar del públic:  

toda la publicación que (...) sirva, por su lectura, para propagar ideas            

que puedan resultar nocivas a la sociedad (...) ideas disolventes,          

conceptos inmorales, propaganda de doctrinas marxistas, y todo cuanto         

signifique falta de respeto a nuestro glorioso Ejército, atentados a la           

unidad de nuestra Patria, menosprecio de la religión Católica y de todo            

cuanto se oponga al significado y fines de nuestra Cruzada Nacional .  

Alguns d’aquests llibres podrien conservar-se (d’altres havien de ser destruïts)          

però l’accés a ells hauria de ser restringit ja que: 

El libro puede ser beneficioso o nocivo, según quien lo maneje, y que es              

prudente atender, más que al libro en sí, a la preparación y formación             

del lector . 
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A més, l’ajuntament va comprar diversos exemplars del llibre “Treinta y dos            

meses de guerra”, una obra historiogràfica, dedicada al Ministre de la           

Governació, que recull els principals esdeveniments de la Guerra Civil des de la             

perspectiva feixista. 

Així mateix, al juny es va organitzar la delegació local de la Comisión de              

Ex-Cautivos por Dios y por la Patria , que amb seu a Barcelona, preparava un              

homenatge a Franco: l’entrega d’un llibre amb les firmes de totes les persones             

que varen ser preses o torturades al bàndol republicà durant la Guerra. A la              

dedicatòria del llibre constaria la composició següent: 

 

Tant la FET y de las JONS com el els militars varen tenir un paper molt                

important en l’organització de tota mena d’actes en honor als ex-presos de            

dretes i represaliats durant el període en que les esquerres varen dominar la             

localitat, així com en honor dels morts en accions de guerra del bàndol nacional              

o a la reraguarda. Les commemoracions es varen anar repetint al llarg de l’any. 

També aquests organismes varen ser, en moltes ocasions, els que van           

assegurar-se de que la població tingués l’actitud que manava la llei envers els             

símbols de la nova Espanya feixista, símbols que varen envair els carrers de             

Martorell -molts canviats de nom- durant els primers dies d’ocupació, segons un            

document de setembre. 

Així doncs, al març, la Falange envià un document a l’Ajuntament que diu així:  

Con el fin de evitar sanciones a los vecinos de esta localidad sería             

conveniente dar publicidad a las órdenes (...) referentes a la actitud que            

deben adoptar los transeúntes cuando pasen banderas o se oiga el           
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himno nacional (...) el deber de todo español de permanecer pie firme            

-parado- y brazo en alto 

Més endavant, l’ajuntament va fer una crida per que durant les festes locals els              

veïns engalanessin els seus balcons amb cintes. El resultat fou l’aparició de            

molts adorns de color blanc, que segons el Comandant Militar local Luis Barrios             

Paz en una carta a l’alcalde, “nada dicen y nada representan”. Aquesta situació             

fou modificada ràpidament pel comandant, que ordenà al pregoner la lectura           

del ban següent un cop acabats els actes del 20-N: 

 

Pel que fa a l’idioma, diversos bans varen ser publicats per ordenar el canvi de               

cartells a tot el municipi: 
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El 18 de juliol de 1939 hi va haver homenatges per commemorar l’inici, tres              

anys abans, del Glorioso Movimiento Nacional . La cel·lebració seria “un acto de            

afecto y compenetración entre la población y el Glorioso Ejército Nacional”. 

El dia de Tots Sants fou també una data important en el calendari local. Un dia                

després, el 2 de novembre, es va organitzar un acte homenatge als clerges             

assassinats per l’extrema esquerra: Antonio Vinyals i Enrique Cuyás. Les seves           

restes varen ser traslladades des de Gelida, on foren assassinats, cap a            

Martorell. 

La última data destacada dels primers 365 dies de franquisme és, precisament,            

la del primer aniversari de la ocupació dels nacionals. Per commemorar tal            

esdeveniment, el dia 24 de gener de 1940 es va inaugurar al poble una placa               

en honor a Juan Bautista Sánchez, cap de la 5a División de Navarra, la              

conqueridora de la localitat. El general Bautista, que es trobava a Ceuta, fou             

convidat a aquests actes. 

ALIMENTACIÓ I AGRICULTURA 

L’alimentació fou un des majors reptes del nou ajuntament i la seva comissió             

gestora. En un document amb data de 18 de novembre de 1939, l’alcalde             

explica al Governador Civil, que temporalment exerceix les funcions de Delegat           

Provincial d’Abastiments, les dificultats que hi havia per trobar menjar al poble            

durant els primers dies de vida del nou consistori. 

El primer Comandant Militar de la Regió va anomenar, el dia 26 de gener, la               

Comissió Gestora que es va posar al front de l’abastiment de la localitat. Les              

úniques existències de blat que restaven a Martorell es trobaven al Sindicat de             

Treballadors de la Terra. Ràpidament es va ordenar la molta i panificació            

d’aquest blat, del qual es varen obtenir 28.302kg de farina. Durant els primers             

dies d’ocupació, i com a mesura urgent, es va repartir tota aquesta quantitat de              

pa entre la població de manera gratuïta. 
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Posteriorment, 24.055kg més varen ser igualment panificats però ja venuts,          

obtenint-se un benefici de 20.813,45 pessetes. Aquests diners, però, sembla          

que varen ser enviats a Guissona ja que es va poder comprovar que el blat va                

venir des d’allà. 

La procedència occidental del blat s’explica perquè els republicans varen voler           

endur-se les existències d’aquest cereal abans de que l’exèrcit arribés a les            

poblacions. Així, el blat va passar de Guissona a Igualada, d’Igualada a            

Martorell, i de Martorell encara havia estat traslladat, en part, a localitats com             

Granollers. 

En l’intent dels republicans per què el blat no caigués en mans dels nacionals              

es va estar buidant el magatzem de Martorell fins a la nit del 24 de gener de                 

1939 (segons explica el document). Es calcula que la nau podria haver arribat a              

emmagatzemar 80 tones de cereal, però per culpa d’aquest trasllat a           

contrarrellotge, la quantitat trobada pels nacionals fou molt inferior. 

Una altra mesura en el camp del sector primari que es va adoptar al municipi               

fou la creació d’una Junta Agrícola Local, que per llei havia de formar-se pel              

cap de la Falange i tres agricultors que ell proposés. Aquesta junta tenia com a               

tasca la eficaç organització de la sembra i collita de les finques del poble. 

Llegint els documents podem observar que durant l’any 1939, tant a Martorell            

com als pobles del voltant els problemes d’abastiment varen estar relacionats           

tant amb la falta de farina per fabricar productes com amb la falta de molins per                

convertir el blat existent en farina. 

Aquest problema es va veure reflectit en una carta que, firmada per càrrecs de              

les alcaldies d’Abrera, Sant Llorenç d’Hortons, Gelida, Hostalets de Pierola,          

Castellbisbal, Sant Esteve de Sesrovires, Piera, Olesa de Montserrat,         

Masquefa, Castellví de Rosanes i Martorell, expressà la petició següent al           

Governador Civil de la província de Barcelona: 
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Que sea autorizada por el Servicio Nacional del Trigo, la molienda del            

trigo (...) en la Fábrica de Harina, de Nuestra Sra. de Montserrat,            

propiedad de Don Vicente Ros (...) en la villa de Martorell. 

En el territorio que afecta a los términos municipales de los firmantes            

existe solamente un molino de cupo de producción diaria inferior a 5000            

kilos (...) en San Sadurní de Noya (...) existe la imposibilidad de que el              

citado molino (...) pueda atender a la molienda en breve período de todo             

el trigo existente en los pueblos citados y destinado al abastecimiento de            

sus habitantes. Estimándose que dicho trigo no podrá ser molido en           

plazo inferior a seis meses. 

La calidad del trigo es ínfima (...) actualmente ha empezado a polillarse,            

lo que hace temer su completa inutilización y por tanto su absoluta            

pérdida dentro de un corto plazo. 

En la actualidad la Fábrica de harinas de Nuestra Sra de Montserrat,            

está sin trabajo durante dos o tres días semanales, período que se            

considera suficiente para (...) llevar a cabo la molienda del trigo           

reservado para las familias. 

D’aquesta carta, enviada el 12 de setembre de 1939, no hem conegut la             

resposta. Al novembre, però, els problemes d’abastiment seguien: a Martorell la           

fàbrica de pastes Vda de Esteban Bou va romandre aturada com a mínim tres              

setmanes per falta de farina, la qual va haver d’anar-se a buscar a Osca amb el                

permís de l’ajuntament.  

Aquesta fàbrica no és la única que va haver de frenar la seva activitat: altres               

exemples són la fàbrica Sardá y Cia. , que va estar tancada de desembre de              

1938 a maig de 1939 també per falta de matèries primeres (en aquest cas, de               

fil) o la fàbrica Cabaní , que va patir la mateixa sort al maig. 

131 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

 

Les mesures per a l’obtenció de menjar foren de tota mena, i fins i tot l’alcalde                

d’Abrera va demanar al de Martorell que els veïns de Can Bros abandonessin             

el camp de futbol del barri per tal de poder desenvolupar-hi taques agrícoles.  

Tot i la importància del blat en l’alimentació, en la zona del Baix Llobregat Nord               

i el Penedès el cultiu estrella era la vinya. L’any 1939 la verema va iniciar-se de                

manera oficial al setembre.  

Les instruccions per a veremar eren clares: els parcers no podrien començar la             

collita abans del 29 de setembre sense autorització dels propietaris. Si passava            

aquesta data, els treballadors podrien iniciar les seves tasques sense el permís            

explícit dels terratinents. Tampoc estaven permesos canvis en els contractes          

que eren vigents entre parcers i propietaris, com a mínim durant la etapa de la               

recol·lecció. 

Segons un document del mes de maig (és a dir, molt anterior a la verema), els                

ceps existents en les localitats de la zona eren els següents: 

Població Nº de ceps 

Martorell 1.324.700  90

Castellbisbal 352.420 

Sant Esteve de Sesrovires 177.500 

Abrera 50.800 

Castellví de Rosanes 48.000 

Sant Andreu de la Barca 44.700 
 

90 En un altre document es parla d’una xifra molt superior, que s’eleva fins als 2.198.120 ceps 
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Consta, a més, que al mes d’octubre eren 615 els obrers agrícoles a Martorell              

(constant en aquest recompte tant els autònoms com els assalariats i fins i tot              

els aturats). Aquesta xifra representa aproximadament un 10% de la població. 

Deixant de banda tots aquests entrebancs per a l’obtenció d’aliments,          

centrem-nos ara el la gestió i venda d’aquests productes bàsics. 

Gràcies a diferents documents trobats, hem pogut establir el preu d’uns quants            

aliments (o altres productes bàsics com el sabó) a Martorell durant l’any 1939.  

 

 

 

 

 

 

 

El racionament implantat pel govern no va ni de bon tros pal·liar la fam que               

patia la població, i com va passar a tota Espanya, a Martorell l’estraperlo fou un               

fenomen molt estès durant el primer franquisme.  

Per combatre el mercat negre, l’ajuntament publicà un edicte el 17 de maig que              

obligava a tots els comerciants de la vil·la a anotar en un cartell ben visible el                

preu dels productes que venien, ajustats a la taxa legal. Aquesta mesura, però,             

no va frenar el creixement de la compravenda clandestina d’aliments, que era            

una realitat amagada en la vida quotidiana del poble. 
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A la tardor trobem més documents relacionats amb aquesta pràctica          

clandestina. Un escrit datat de l’11 de setembre de 1939 i provinent de la FET y                

de las JONS, i destinat a l’alcalde, diu així: 

Habiendo llegado a un grado intolerable el tráfico de mercancías de           

forma clandestina e ilegal y dispuestos a evitarlo a todo trance, cuidará            

Vd de avisar a los vigilantes nocturnos que dependen del municipio que            

Vd tan dignamente preside, la obligación de informar diariamente de la           

carga y descarga de comiones y carruajes (...) su inclumplimiento dará           

lugar a la aplicación de las sanciones máximas para estos empleados a            

parte de su inmediata destitución. 

Un mes més tard, la Falange torna a informar de què són molts els habitants,               

sobretot dones, que aprofiten la concessió de salconduits, documents que eren           

indispensables per a desplaçar-se del poble a altres indrets, per a negociar            

il·legalment amb productes alimentaris. Seguidament, presenta una llista de         

persones que han comerciat il·legalment, demanant al consistori que no          

concedeixi més autoritzacions d’aquest caràcter a les persones indicades. 

També són comunes, en un context d’extrem control sobre les activitats de les             

botigues locals, les denúncies que efectuaven els comerciants entre ells. Es el            

cas de Jaime Ripoll, denunciat anónimament al mes d’abril per la venta de             

xocolata a preus superiors als legals i obligat a pagar 50 pessetes de multa.              

També es denunciava als botiguers que tenien els seus negocis oberts fora de             

l’horari establert. 

Tots aquests fets documentats, relacionats amb botigues, existències de         

cereal, xifres de la verema i estraperlo, fan una mica difícil imaginar la situació              

real de la població, que era d’extrema pobresa arreu de la zona. Una xifra que               

potser sí il·lustra els estralls de la fam a Martorell és la de que diàriament 182                

persones eren ateses per Auxilio Social, la nova i única institució de caritat al              

poble. 
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Aquesta dada s’extreu d’un document que, al febrer de 1940 (per tant quan ja              

havia passat una mica més d’un any de la instauració del nou règim a Martorell)               

presenta un llistat amb totes les persones que acudeixen a aquest servei per             

poder menjar cada dia. Sabem, gràcies a un altre document del mes de gener,              

que el dia 12 el menjador social va haver de tancar (situació que no sabem               

quant de temps va durar) per falta de recursos. És ben segur que aquesta              

mesura va afectar greument a tota la població que depenia de l’organització per             

a la seva alimentació diària. 

 
La cua de la sopa. Tot i que no s’han trobat imatges de la època a Martorell, destaca aquesta 
d’Esparraguera, que il·lustra la situació de misèria de la zona: l’escassetat de productes feia 

comunes les cues a les portes de les botigues. Autor desconegut. Font: Arxiu Municipal 
d’Esparraguera (imatge cedida al web del Memorial Democràtic de la Generalitat)  91

 

 

RECONSTRUCCIÓ DE LA VIL·LA 

Durant els anys de la guerra Martorell va patir diversos atacs sobre la seva              

fesomia. A més de la reconversió de les funcions de molts edificis, escoles que              

acollien militars, naus de sindicats que acollien batallons de treballadors…          

molts altres immobles varen ser destruïts. 

91 http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/exposicions/expcicions_virtuals/vencedors-i-vencuts/vencuts/la-gana/  
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L’església parroquial, el museu Santacana, l’ermita de Santa Lucia, la de Santa            

Margarita, la capella de Sant Joan i l’esglèsia de les reverendes Mercedàries            

foren destruïts l’any 36. També varen ser volats els ponts del poble, entre els              

quals destaca el pont sobre el riu Anoia o el Pont del Diable, entre d’altres.               

Segons un document amb data del 4 de novembre de 1939 enviat al Cap del               

Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (Madrid), foren 6          

els ponts volats en total. 

En aquest mateix document consta que el nombre total d’edificis amb           

desperfectes s’elevava a 228, destrossa a la qual se li ha de sumar la fallida de                

molts serveis com l’aigua o la electricitat. 

L’escrit no fa referència, en cap moment, al bombardeig que les tropes            

nacionals van fer sobre el poble el dia 23 de gener de 1939 a les 9 del matí, i                   

que és el responsable de moltes d’aquestes destrosses (com a mínim 18            

persones van morir, 30 edificis varen ser destruïts totalment i un centenar més             

varen patir desperfectes) . No obstant, en el text, aquests desperfectes es           92

presenten en la seva totalitat com conseqüència de la voladura dels ponts que             

varen fer les tropes republicanes: 

(...) con la voladura de seis puentes por los rojos, se destrozaron casi             

completamente, dos cientos veintiocho edificios urbanos, a parte de         

todos los servicios públicos (aguas, electricidad, etc.) (...) 

L’arquitecte municipal va quantificar els danys en un milió de pessetes. 

92 Dades extretes de l’exposició online del CEM (Centre d’Estudis Martorellencs): Els darrers 
mesos de la GCE a Martorell. 
https://cemart.culturalspot.org/exhibit/9AKSqE3MBvuhKQ?position=0%3A0  
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Diverses imatges del bombardeig sobre Martorell, extretes de la web municipal  93

Durant l’any 1939 varen iniciar-se les obres de reconstrucció dels edificis i            

ponts destrossats. 

Al poble es va instal·lar el Batalló de Treballadors nº134, el 26 i el 177, mà                

d’obra dels quals es va encarregar d’alçar tant el pont del riu Anoia com la nova                

església. Seria el primer dels mencionats el que es mantindria a la població             

durant més temps. 

Així doncs, a la primavera es varen iniciar les obres sobre el riu. El nou pont,                

amb un bon enllumenat, també va comptar amb una canonada que millorava el             

servei d’aigües del poble. L’església va començar a construir-se més tard, ja            

que a finals de 1939 encara s’estava iniciant el desenrunament de l’antic            

temple. 

93 http://www.martorell.cat/pl217/actualitat/noticies/id2785/75-anya-guerra-civil.htm  
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Per a aquest desenrunament, al novembre es va fer una demanda de 100             

peons més. Aquesta petició va ser escoltada per les autoritats, que varen            

incorporar un centenar de treballadors, provinents el Camp de Concentració de           

Reus, al Batalló nº134. 

Durant el període en què estaven instal·lats exèrcit i treballadors al poble, els             

veïns varen denunciar en diverses ocasions certs actes vandàlics. 

A la primavera, concretament el 26 d’abril, ja es comencen a notificar algunes             

accions il·legals dels militars, que actuen amb cert descontrol i abusant del seu             

poder. Aquesta és una carta de l’alcalde al comandant militar: 

Pongo en su conocimiento que según denuncian dos serenos (...) un           

Sargento del Ejército (...) en la noche del 24 al 25 (...) conduciéndose             

excéntricamente o acaso algo embriagado entró en un piso de la Calle            

Clavé y realizó un registro.- Más tarde detuvo y mandó al Cuerpo de             

Guardia del Batallón (...) al Conserje de la Falange. 

La última noche -del 25 al 26- ha franqueado otra casa, de la Calle de               

Dalt: la puerta estaba entornada, la abrió de un empujón y se llevó             

detenido a un individuo también al Cuerpo de Guardia del citado Batallón            

(...) como ocurrió con la persona del día anterior, también éste fue            

puesto en libertad casi instanáneamente. 

Semejante proceder, ya reiterado, me sorprende desfavorablemente. Le        

suplico tenga bien a comunicarme si (...) ha sido permitido un servicio de             

esta índole . 

A l’estiu es varen produir novament algunes queixes dels habitants de la zona.             

Com a resposta, el comandant de la Guàrdia Civil va publicar aquesta ordre el              

dia 26 d’agost de 1939: 

Ante las reiteradas denuncias que vienen recibiéndose en esta         

Comandancia sobre los saqueos y destrozos en las propiedades         

138 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

agrícolas de esta demarcación, realizadas por algunos prisioneros de         

guerra y soldados de la guarnición (...) esta comandancia de acuerdo           

con el Sr 1er Jefe del Regimiento de Artillería “Flechas verdes” ha            

dispuesto lo siguiente: 

1º - (...) se nombrará por el citado regimiento un servicio parcial de             

vigilancia (...) 

2º - Los jefes de los Batallones de Trabajadores tomarán las medidas            

necesarias para evitar que hasta nueva orden los prisioneros a su cargo            

se separen por ningún concepto de sus alojamientos ni tajos de trabajo,            

incluso aquellos que por razones especiales gozaban de cierta libertad          

(...) 

3º - Por los Cuerpos de la Guarnición se extremará la vigilancia en el              

cumplimiento del horario, evitando salida del personal de tropa fuera (...)           

a horas distintas a las señaladas (...) 

4º - Los vehículos (...) pertenecientes a los Cuerpo de de la Guarnición             

se abstendrán de transportar otro personal de tropa que el debidamente           

autorizado (...) 

5º - El servicio de vigilancia, así como las fuerzas de la Guardia Civil              

velará por el más exacto cumplimiento de lo dispuesto, procediendo a           

detener a los infractores (...) 

Tot i aquestes mesures, el 18 de setembre (és a dir, tres setmanes després),              

trobem l’escrit següent que l’Alcalde envia al comandant militar local: 

Ante esta Alcaldía ha comparecido una representación del Centro         

Recreativo de esta villa, en queja de que los soldados alojados en el             

grupo escolar “Convento” arrancan los hierros de las ventana lindantes          

con aquel edificio y arrojan basuras (...) y aguas residuales en el jardín             

(...) imposibilitan el acceso al mismo y además hacen posible cualquiera           

infección (...) elevo a Vd la queja pertinente con la seguridad que (...)             

adoptará las medidas pertinentes. 
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Encara el dia 4 de novembre van ser notificats nous conflictes, que van             

notificar-se de nou al mateix càrrec:  

Ante esta Alcaldia se han presentado los agricultores y propietarios de           

las fincas de “La Torre de Santa Lucía” en queja de que los prisioneros              

instalados en la Calle San Juan y otros soldados proceden a una tala             

desenfrenada de los árboles cercanos al Río Llobregat. 

La resposta del comandant militar fou immediata:  

(...) con el fin de hacer una investigación (...) se digne a citar a los               

denunciantes para que el próximo lunes a las 10 de la mañana se             

presenten en esta Comandancia (...) encareciéndoles que (...) procuren         

recoger el mayor número de datos que permitan encontrar (...) el           

culpable (...) 

Així doncs, la convivència entre ciutadans, militars i presoners no va ser fàcil, i              

sovint varen sorgir conflictes. Tot i aquests episodis, les obres als ponts            

seguien endavant. Finalment, al febrer de 1940 es va cel·lebrar la inauguració            

del pont sobre el riu Anoia, tot un esdeveniment que va recollir la premsa.  94

 

94 DUEÑAS ITURBE, Oriol. La gran destrucció. Els danys de la Guerra Civil a Catalunya (1936 - 
1957). Pagès editors, Lleida, 2016 (pàg. 223 i 333).  
Imatge: Retall de La Vanguardia.  Diumenge 4 de febrer de 1940, pàg. 2. Font: hemeroteca online 
de La Vanguardia. 
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Pel que fa a la reparació dels immobles particulars, els propietaris havien de             

sol·licitar ajudes al Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones ,          

amb seu a Barcelona. 

Com la majoria de gestions burocrátiques, aquest organisme s’interessava per          

els antecedents polítics dels que demanaven els ajuts. Aquesta discriminació          

política és una manera més de castigar a les persones amb ideals contraris a la               

del règim, per la qual cosa és un mecanisme de repressió. 

A més dels antecedents político-socials de les persones, es demanava una           

relació dels seus béns i quin era el seu medi de vida, possiblement per valorar               

en quina situació econòmica es trobaven els afectats, i determinar així la            

urgència del cas. Aquest és un exemple dels molts i molt variats que s’han              

trobat: 

 

FUNCIONARIAT 

Aquests són alguns dels càrrecs públics o de importància de Martorell dels            

quals consten els habitants que els ocupaven en els documents analitzats (cal            
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tenir en compte que el personal docent ja ha aparegut en apartats anteriors, i              

per tant no consta aquí). 

Càrrec Persona que l’ocupava 

Alcaldes Nacionals de Martorell (per ordre 
cronològic, entre principis de 1939 i mitjans de 
1940) 

Francisco Doménech Prades 
Benito Puig Carbonell 
Hilario Fusalba 
Vicente Ros 

Secretari - Interventor de l’Ajuntament Joan Miró Inglés (des del 7/11/1934) 

Aparellador municipal José Mª Poudevida Viñal 

Arquitecte municipal José Ros Ros 

Metge titular Francisco Massana Rovira 

Farmacèutic municipal Luis G. Caturla Soriano 

Farmacèutic municipal Alfonso Ribalta Foraster 

Inspector de sanitat municipal Pedro Parellada 

Llevadora titular Teresa Puig Torras (des del 16/12/37) 

Recaudador municipal vacant (diverses sol·licituds són enviades per 
obtenir la plaça) 

Enterrador municipal vacant 

Sereno Juan Gilabert Balagué 

Sereno Luis Vidal Serralta 

Sereno Pedro Montal Segura 

Sereno (Can Bros) Ramón Torné Costa 

Carter Esteban Esteve Garriga 

Encarregat de la estació telegràfica local Fernando Garcia Barrenechea 

Jutge Municipal Benjamí Almirall 

Tècnic d’aigües Isidro Termes Esplugas 

Secretari dels jutjats municipals Jaime Niubó Puig 

“Celador” de la Cia Telefónica Nacional José Muñoz Lanuza 

Cap de FET y de las JONS Luis G. Caturla (a partir del 5/10/39) 

Comandant militar Juan R. Bonet 
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5.1.2. Els represaliats del franquisme a Martorell 

Martorell va patir, in situ, més repressió revolucionària durant els anys 1936,            

1937 i 1938 que no pas repressió nacional un cop les tropes rebels varen entrar               

a la vil·la.  

Aquesta afirmació es compleix si mirem el nombre de morts violentes que es             

varen produir durant els anys de la Guerra, i el nombre de morts del mateix               

tipus produïdes al 1939 i més endavant. 

Tot i així no ens podem deixar enganyar per aquestes xifres. La repressió             

franquista es va exercir sobre un gran nombre de ciutadans de Martorell. El que              

fa que aquesta repressió sigui molt més invisible és, en part, que aquests             

ciutadans represaliats no es trobaven al municipi en el moment que varen patir             

aquests càstigs: penes de presó, condemnes a treballs forçats, a mort… 

També cal tenir en compte que la repressió cultural o econòmica fou una             

pràctica estesa que també afectà als martorellencs i martorellenques, com s’ha           

observat en les pàgines prèvies. 

Així doncs, en les pàgines següents trobem recull de les dades que trobem en              

el Registre d’Entrdades i Sortides del consistori . S’han revisat des del primer            95

paper que va passar per el Ayuntamiento Nacional de Martorell , fins a papers             

d’inicis de 1940, quan es complí 1 any amb aquest nou règim. 

Aquestes taules, inspirades en les elaborades per Oriol Dueñas Iturbe en el seu             

llibre sobre la Repressió a Olesa. El cert és que en els mesos (i segurament               96

anys) posteriors al que ens ocupa, els documents sobre treballadors forçats o            

reclusos martorellencs varen seguir arribant a l’Ajuntament. Altres habitants de          

la vil·la varen ser alliberats i varen poder tornar a les seves cases.  

 

95 Els noms de les taules estan sovint castellanitzats, tal i com consten en els documents. 
96 DUEÑAS ITURBE, Oriol. La violència d’uns i altres. La repressió de la guerra i la postguerra 
1936-1939. El cas d’Olesa de Montserrat . Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007. 

143 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

MARTORELLENCS PRESOS EN EL PERÍODE, COM A MÍNIM, DEL GENER          
DE 1939 AL GENER DE 1940 

Aquest recull d’habitants de Martorell que van passar per la presó durant el             

primer any de franquisme s’ha pogut elaborar gràcies a un tipus de document             

que es troba repetidament entre els papers del registre de l’Ajuntament. Es            

tracta d’un escrit en el qual l’Alcalde recull la sol·licitud que algun o alguna              

persona del poble fa per tal de poder visitar al seu familiar pres. Gràcies a que                

consta el nom del familiar sol·licitant i el nom del reclús, s’han pogut recollir 28               

noms de presos. És molt possible, però, que el nombre real de represaliats             

d’aquest tipus fos molt major i que de molts no hi hagi documentació al registre. 

Tampoc s’ha trobat, en la gran majoria de casos, documentació que expliqui de             

quins delictes estaven acusats o a quines penes s’enfrontaren, com tampoc           

saben la data exacta d’entrada ni de sortida del centre penitenciari (si es que,              

per sort, es va arribar a produir aquesta segona). 

D’entre els 28 noms, un en destaquen dos, ja que és desl que en sabem més                

coses: Francisco Garcia Saez i Agustí Mas Escayol.  

Al llibre La repressió franquista a Catalunya (1938 - 1953) hi ha un llistat en               97

relació amb les víctimes mortals de la repressió franquista a Catalunya per            

municipis. En aquesta llista, de Martorell apareixen dues víctimes:  

1. Agustí Mas Escayol, de 31 anys, solter, nascut a Sant Esteve de            

Sesrovires, de professió galvinitzador, jutjat al Jutjat Militar nº2 i          

assassinat al Camp de la Bota el 25/10/1939. 

2. Francisco Garcia Saez, de 28 anys, no se’n coneix estat civil, nascut a             

Montcada i Reixac, no se’n sap la professió, jutjat al Jutjat Militar nº5 i              

assassinat al Camp de la Bota el 28/10/39. 

Gràcies a la recerca entre els documents de l’ajuntament de Martorell hem            

pogut saber més coses dels presos. D’Agustí Mas Escayol sabem que va estar             

97 SOLÉ I SABATÉ, Josep Mª. La repressió franquista a Catalunya (1938 - 1953). Edicions 62, 
Barcelona, 1985 (pàg. 278) 
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pres a la presó Model, i de Francisco Garcia Saez sabem que el seu estat civil                

era de casat, estava reclòs a la presó Model de Barcelona, que fou jutjat el               

17/7/1939 i el van condemnar a mort. La seva dona i el seu germà varen               

escriure a l’Ajuntament per tal de demanar que el cas fos revisat (a la pàgina               

següent s’adjunten els documents). 

Cognoms Nom Presó Altres dades 
Arnau Pujol Clemente Presó Model, Barcelona  

Asturias Tomé Adolfo Presó Model, Barcelona  

Baños Muñoz Mariano Presó Model, Barcelona 

Pendent de judici al Jutjat Militar de 

Sant Feliu de Llobregat (Març 1939) 

Caballero Fernández José Presó Model, Barcelona  

Calafí Castells José Hospital Militar de Mataró, Sala 3B - 25 Ferit de metralla, ingressat 

Cano Castaño Antonio Presó Model, Barcelona  

Costa Casanovas Manuel Presó de San Miguel de los Reyes, Valencia  

Escayol Facundo Amadeo Presó Model, Barcelona  

Falguera Riera Marcelino Presó Model, Barcelona  

Ferrer Martrat Alfonso Presó Model, Barcelona  

Garcia Saez Francisco Presó Model, Barcelona  

Gargori Victorino Presó Model, Barcelona  

Masachs Freixas Medín Presó Model, Barcelona  

Morera Pidelaserra Pedro Presó Model, Barcelona  

Morera Pidelaserra Jaime Presó Model, Barcelona  

Pagés Archs José Presó Model, Barcelona  

Parés Godó Emilio Presó Model, Barcelona  

Pascual Julivert Jacinto Presó Provisional de Poble Nou, Barcelona  

Pellissa Vandellós Salvador Presó Provisional de Poble Nou, Barcelona  

Prat Tió Pedro Presó Model, Barcelona 

Membre de l’Ajuntament entre juliol i 

octubre de 1936 

Ramón Puig José Presó de San Miguel de los Reyes, Valencia 

Se sap que va intentar ajudar a 

persones de dretes perseguides. Així 

ho declaren Ramón Suriol Jové, José 

Tolosa Gibert i Andrés Casajuncosas 

en un certificat del 3/7/1939. 

Roig Trillas José Presó Model, Barcelona 

Expedient obert al Juzgado Instructor 

Provincial nº 3 de Responsabilidades 

Políticas (Barcelona) 

Saez de Pablo Pedret Federico Presó Model, Barcelona  

Sagristá Canals Joaquin Presó Model, Barcelona 

Membre de l’Ajuntament entre juliol i 

octubre de 1936 

Saus Marimón Juan Presó Model, Barcelona 

Expedient obert al Juzgado Instructor 

Provincial nº 3 de Responsabilidades 

Políticas (Barcelona) 

Termes Martín Leandro Presó Model, Barcelona  

Tió Josefa Francisco Presó Model, Barcelona  

Tolosa Matas Miguel Presó Model, Barcelona  
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5.1.3. Un testimoni 

El testimoni presentat a continuació és el d’una dona nascuda el 19 d’octubre             

de 1917 que vivia a Can Bros, una colònia tèxtil del segle XIX que pertany al                

municipi de Martorell. Aquest complex industrial va deixar de funcionar          

definitivament l’any 1967, però els últims veïns no van marxar fins 1979.            

Actualment, Can Bros és una zona deshabitada. 

L’entrevistada tenia, per tant, 18 anys quan la Guerra Civil va esclatar. A             

continuació trobem la seva narració d’episodis que va viure. Trobem narracions           

tant de la seva infantesa i adolescència prèvies al conflicte, com contemporanis            

i posteriors. El testimoni ha volgut mantenir el seu anonimat. 

INFANTESA: MONARQUIA I REPÚBLICA 

Em dic Teresa. Vaig néixer a la Casa de la Caritat de Barcelona el divendres 19                

d’Octubre de 1917. Els meus pares tenien dos nens però un d’ells es va ofegar               

quan era petit. Llavors, van anar a buscar-me a mi quan jo tenia un mes i mig.  

Més tard, quan tenia ja dos anys, van anar a buscar un altre nen, que va ser el                  

petit de la casa. Aquest és el germà que tenia ara, perquè al gran el van matar                 

a la guerra. 

Sempre vaig viure amb el papa i la mama, al barri de Can Bros, sempre. Vaig                

anar a l’escola, però tampoc pensis que massa temps… fins als 12 o 13 anys, i                

perquè m’hi van treure. No en sé, d’escriure català, però si llegir-lo, perquè             

quan jo anava a escola encara teníem el retrat del rei Alfons XIII a classe. 

Recordo que teníem una mestra que es deia Doña Emilia… una dona de             

Torelló, grossa, que ens ensenyava molt, molt! Sabia moltes coses, i estava            

contra el Règim… al rei i tot això no el podia ni veure.  

Allà a Can Bros tots els nens anàvem a escola, fins i tot hi havia sis o set joves                   

de potser gairebé 20 anys. A ells, la mestra els hi ensenyava encara més              

coses, fins i tot de temes d’aquestes, de política. Els petits fèiem dictats molt i               
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molt llargs, i jo els feia molt bé: tot un full escrit i no feia ni una falta d’ortografia,                   

posava tots els punts i tot! Algun mestre, d’amagat ensenyava el català. 

Quan vaig plegar del col·legi (bé, em van treure), deuria tenir uns tretze o              

catorze anys i ja em van posar en una cooperativa a despatxar menjar i pa.               

Can Bros era un poblet de 400 persones, i allà tothom era soci d’aquella              

cooperativa on treballava i tots anaven a comprar a la botiga, que a més era la                

única que hi havia. Després de la meva vida de soltera va venir la guerra…               

però em deixo la República, és clar. 

Recordo que quan va proclamar-se vaig sortir a veure’n l’arribada a la via gran.              

Molts anaven al pont del diable. Hi havia un camió molt gran tot guarnit i una                

noia, que era la filla de l’alcalde, alta, ferma i guapa duia un vestit blanc i sense                 

mànigues, com la República. Al cap portava una barretina vermella i una cosa a              

la mà… no me’n recordo de què era… Van entrar per aquí tot sortint de               

l’estació de tren, després pel pont del riu Anoia i fins a la Vila. I tothom “Visca la                  

República!”. Per allà on passaven s’anava posant gent, gent i gent, una cosa             

gran gran, tot perquè havia començat la República. Tothom estava molt           

content.  

Abans de la República menjàvem bé, prou bé, però hi havia com més... estrés.              

Durant la República la cosa va anar a millor. Durant aquells anys es feien              

festes, balls, tothom menjava… una cosa bona, no t’enganyo. Ho recordo com            

una bona època, uns cinc o sis anys, no? 

El mal va ser la guerra i l’entrada de Franco, això va ser un horror. Jo me                 

n’anava pels camps… i em fa mal dir-ho, encara era canalla, i mirava a veure si                

trobava “tronxos” de col o el que fos… No teníem menjar ni teníem res, l’únic               

que teníem era molta, moltíssima misèria. 

De la República me’n recordo també del Macià, que era vellet amb un bigotet              

blanc. El vaig veure una vegada en persona, no recordo si aquí a Martorell o a                

Barcelona. Però es que anàvem a tot arreu per veure’l. Estàvem bé, bé! El              
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Macià sempre deia, feu-se una caseta, tots una caseta amb un jardí. I molta              

gent, en aquells anys, se la van fer, perquè era barato, barato, ho feien molt               

barato.  

Ens venien a buscar cada diumenge per anar al cine! Anàvem al cine i ho               

pagaven ells, no havíem de posar diners, nosaltres. 

GUERRA CIVIL 

Ja més tard va venir la guerra. Ai! La guerra. Era al juliol, al juliol… 

Jo tenia ja novio per això, tenia ja 18 anys. Quan es va declarar la guerra el                 

meu xicot estava servint a Mallorca. Allà, quan tot va començar, recordo que va              

dir-me que va estar fatal… fatal. Se’n van ofegar molts, perquè uns tiraven i els               

altres també. I s’ofegaven allà al mar, tot de barcos tombats, i es van morir               

moltíssims soldats, tots soldats. El meu xicot va tenir sort. Aquí al meu barri              

també va morir gent, es pensava que 7, però amb el càlcul final van ser 11. 

Jo vaig patir molt, molt. Ens escrivíem cartes, però pensa que poques coses             

podíem dir, perquè totes anaven revisades. Mira, hi va haver una pareja que jo              

coneixia, escrivien coses contra els nacionals i se la van carregar una mica.             

Registraven totes les cartes, no passava cap sense ser registrada. Tot ben            

registrat.  

També a Can Bros van agafar una noia perquè es veu que escrivia poesies,              

així per riure, contra ells. Era molt joveneta i no li van fer res. Les poesies se les                  

feia fer una noia gran que ella no va destapar. La van tenir sis mesos o set allà                  

a Castella amb unes famílies d’església. Sempre a missa, sempre a missa. 

La guerra es va embolicar moltíssim. Primer bé, perquè anaven guanyant els            

catalans, però després la cosa va empitjorar. Van començar a posar-s’hi dones            

i tot, saps? I varem perdre, suposo que perquè els altres van tenir més força,               

potser perquè ens vam distreure. Tot i així tothom per aquí volia que es              

guanyés. Si per això fos, s’hagués guanyat, però vam perdre. 
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I mira si van guanyar ells, que a casa van venir tot de marroquins. Diria que s’hi                 

van quedar tres, un capità o no sé què, el seu fill i em sembla que un altre. I                   

portaven un luju de robes i de tot… Ens van dir “Uy, nos hemos quedado               

parados, hemos entrado a Barcelona, nos pensábamos que tendríamos un          

contraataque y no había nadie”. Van entrar a Barcelona sense un tiro, sense             

res.  

I cada dia, al temps aquell de la guerra, passava “la pava” que en deien, que                

venia de França i anava cap a Barcelona. Era un avió negre i gros, molt gros. A                 

les nits no dormíem, sempre hi havia sirenes que pitaven i ja corriem cap a uns                

plans de cirerers, allà a Can Bros. Ens quedàvem tots allà ajaguts i vèiem com               

bombardejaven Barcelona. Es veia tot, els fums i tot.  

Va durar molt temps això, molt. Va ser molt dur. Jo tombava els calaixos de les                

taules de casa a veure si queia una molla de pa, i me’n anava dormir plorant                

perquè sense sopar no m’aguantava. Vaig perdre la regla de la mateixa            

flaquedat, el metge me la va fer tornar. Vaig agafar la solitària… misèries… ho              

vaig passar negre, em vaig unflar tota. Si no menjàvem! No teníem menjar! 

Durant la guerra també van posar a Can Bros un exèrcit, un campament de              

soldats. Hi havien molts. Estava el barri ple, ple, ple. Sempre passava l’aviació i              

dèiem “ai senyor, ara ens la carregarem”… però no ens la vam carregar,             

nosaltres. 

A Martorell els nacionals sí que van bombardejar, saps? Deien que va ser             

perquè se’ls hi va escapar, que se’ls hi van escapar unes bombes. Van caure              

sobre unes quantes cases. En una hi havia una família que eren amics nostres.              

Una mare i dos fillets. El pare era a la guerra. Les bombes van matar, sí. Mes                 

enllà hi vivia un senyor que es guanyava la vida venent gra cuit. A ell també el                 

van matar. Els republicans van volar el Pont del Diable, que van veure que era               

una cosa així important. 
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S’enduien molts joves per anar a la guerra. De voluntaris, de Can Bros hi van               

anar un o dos, potser tres. Els van matar tots. Un era molt alt, ferm. El van                 

posar amb els internacionals perquè era molt fort però el van matar de seguida.  

A molts altres, les famílies els amagaven per que no haguessin d’anar. Al meu              

germà petit el van enviar i tenia només 16 anys. Entrava a l’any que tocava de                

la lleva, perquè al Nadal ja en feia 17. No van mirar que era una criatura.  

Al germà gran, que també va haver d’anar, el van matar. Estava a la frontera               

amb els nacionals, va haver d’estar al riu, amb l’aigua que li arribava fins als               

genolls. Se li van llagar totes les cames, perquè era l’hivern. Van portar-lo a              

una cuina dels rojos (a una cuina, eh!) a que el cuidessin, perquè tenia les               

cames així, plenes de llagues, i volien que amb la primera ambulància que             

passés se l’emportessin a Barcelona. Però llavors els “moros” (que eren de            

l’exèrcit nacional) van entrar de cop, passant una tanca, i els van afusellar a              

tots. Al meu germà també. Tenia 22 anys, com el meu nòvio , que en tenia 22 o                 

23. 

Per sort, el meu germà petit sí que es va salvar, perquè anava nomes d’enllaç,               

saps? D’enllaç, d’enllaç. Deia que va ensopegar amb que tots els enllaços quan             

va arribar eren morts, morts, morts. Havia de córrer més de 2h portant papers. 

El final de la guerra va ser de molta misèria. Quan van entrar els nacionals, bé,                

no van fer mal ni van fer res. Si trobaven cases buides, sí que entraven i ho                 

feien malbé tot, això si. Però van ser els primers dies, quan encara hi havia               

molta gent amagada pels boscos i tot, perquè tenien por als nacionals.  

Nosaltres també ens havíem amagat, un dia que la guerra estava a punt             

d’acabar, perquè ens van dir que ens amarriéssim allà on puguéssim. Vam            

anar a un bosc, i hi havia un “alcantarillat” ens vam ficar tots allà dins. Els                

nacionals tiraven des d’una muntanya i els altres des de una altra. I és clar, ens                

amagàvem allà a les mines. 
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Llavors, quan estàvem amagats, em va venir de la guerra el meu germà petit, el               

que va sobreviure. Va marxar del front perquè ja semblava guanyaven els            

nacionals.  

Estava tot ple de sang… tot… jo no sé com anava. S’havia escapat del batalló i                

duia dos dies caminant. Ens va trobar allà, algú li devia de dir on érem. I ell i jo                   

vam anar a casa meva. El vaig haver de canviar tot, ple de polls i tot rasacat de                  

mals, i jo que sé… el vaig rentar. Va agafar una fístula de tant caminar i el vaig                  

haver de curar. I pobret, un cop arreglat i tot em diu “Torno a marxar”. Jo deia                 

“Ai senyor, si ara et mataràn” , “si Déu vol no em mataran”, contestava. I va                

tornar a marxar, encara en contra dels nacionals. Però es va poder salvar. A              

vora França el van detenir i el van tancar uns quants dies a la presó. Quan va                 

sortir, el van obligar a fer el servei a Madrid, perquè es clar, com ell era petit,                 

encara no havia fet el servei. En aquell moment ja tenia uns 18 anys, i va                

aprendre a escriure a màquina i altres coses que encara li van servir prou. 

Aquí a Martorell hi havia molts partits polítics, però no recordo els noms. Jo,              

com estava treballant, estava obligada a afiliar-me, i era de la UGT. També hi              

havia molts afiliats a la FAI que en deien, que eren més aviat anarquistes.              

Coneixia molta gent, de la FAI, i eren tots molt bons nois. A un, que era una                 

bellíssima persona van matar-lo també a la guerra. Es veu que va sortir, amb              

els braços enlairats: “Pareu, pareu! Que no som gent de mal”... va ser un              

ignorant fent això, i el van “acribillar” a trets els de l’altra banda. 

ENTRADA DELS NACIONALS I POSTGUERRA 

Aquí, quan la cosa es va normalitzar tothom va quedar quiet i llavors, ja varen               

acabar amb tots els partits. 

A casa ens van portar “moros”. Dos capitans, assistents i de tot. Ens van fer               

sortir dels nostres llits i s’hi quedaven ells a dormir. Nosaltres havíem de             

quedar-nos a terra, a la mateixa casa però a terra amb una manta. Això va               
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passar a tot de cases. A casa nostra s’hi van estar uns deu dies, amb es cotxes                 

que portaven i tot.  

Després van començar a portar tropes de presoners. Estava tot Can Bros ben             

ple, pleníssim. Hi hauria mil, o més. La meva iaia i jo (perquè la mama estava                

malalta), rentàvem i cosíem pels presoners, i ens pagaven amb menjar. Ens va             

dir que no tinguéssim fàstic, que els plats eren nous, però nosaltres ja els hi               

vam dir que no en teníem, de fàstic. I passàvem la vida així. 

Els que van portar eren republicans, eh. Eren contraris. Em sembla a algun se’l              

van endur i el van matar, perquè me’n recordo d’un que presoner que vaig              

conèixer, que es deia “Frasquito” que sí, el van dur a la Bota, al Camp de la                 

Bota. Hi podíem parlar, amb ells. Venien d’arreu d’Espanya. Alguns eren           

feixistes, i aquells eren contents però no ho deien, no podien dir-ho pas entre              

els companys. 

Al barri hi havia tres fàbriques, i com que tot havia quedat parat, buit, allà els                

tenien a tots detinguts. Llavors, quan els van treure, els van jutjar a tots i uns                

van quedar lliures però molts van ser presoners. Els feien entregar els carnets i              

ja veien el que eren, de quin partit i tot. També s’encarregaven de telefonar als               

alcaldes o a qui fos dels seus pobles, i descobrien de què era aquella persona.               

Jo després ja no vaig saber-ne res dels nois, un cop ja marxaven, però a Can                

Bros s’hi van estar molt temps. Cinc o sis mesos, potser.  

El meu marit també va estar pres. Van classificar les persones i la que era dels                

nacionals, bé, però a la que no era dels nacionals l’anaven apartant. Al meu              

marit també el van tancar, el pegaven i tot. Pres, va estar uns mesos, cinc o sis.                 

Ell i altres van fer un pont cap allà a Castellgalí o no se on. Els soldats feien                  

ponts, els feien treballar en obres… en sabien eh, aquests nacionals! Tot el que              

van destrossar els hi van fer fer als presoners, i sense pagar-los, és clar. 

L’església de can Bros era molt maca, tota de marbre per dins, i no la van                

incendiar. A més, el calze, la custodia i tot això, que era tot d’or, van tenir temps                 
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de treure-ho, a ca l’Elies que en deien, i ho van salvar. Totes les imatges que                

eren com de persona, de metre i més, sí que van cremar-les allà a fora. Alguns                

dels que ho van fer eren del poble però també van venir camions de fora.  

Aquí als pobles del voltant tot ho van cremar. Van deixar moltes esglésies             

ensorrades però la nostra no la van tocar.  

Cap al final de la guerra van volar el pont per a què no poguessin entrar els                 

nacionals per allà. Després de la guerra ja en van fer un altre. Tots els cartells                

en català els van treure, tots tots tots, els noms dels carrers, tot. Ho van posar                

en castellà. Nosaltres teníem a casa un quadro gros, preciós, molt maco, que             

ens havia regalat un capellà, i me’l van fer cremar. Anaven mirant a les cases i                

et deien el que havies de cremar, i si t’hi negaves te la carregaves. Això els                

rojos també van fer-ho. 

I el racionament, ah! Va ser un horror. Ens donaven uns panets petits petits,              

morenos, que no es podien menjar. I no menjàvem res, només cols i coses així,               

tot dolent.  

Quan Franco es va posar al seu puesto, això potser es l’únic que va fer bé, es                 

va posar a obrir fàbriques i treballs, coses així. Però va fer una mort… amb el                

Camp de la Bota… va matar més gent… De Martorell també hi havien bastants              

que hi van morir allà. 

La postguerra era dura. No era com la guerra, perquè encara podíem menjar             

alguna cosa. Però menjàvem veces, en comptes de llenties, coses així. Els            

pans valien 11 pessetes, molt cars. Abans de tot, valia 1 pesseta i cèntims el               

quilo. Llavors tot era estraperlo, estraperlo, i més estraperlo. El meu marit, que             

va comença a treballar als ferrocarrils uns anys després de la guerra. Portava             

d’Igualada una bossa de pa i el veníem per poder menjar. Hi havia molta gent               

que ho feia, grups de dones…  
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Molts anaven els dissabtes a Andorra a comprar. Però t’agafaven, eh! I es clar,              

et prenien el género . Per un cop que ho salvaves, dos que no. Es va passar                

molt malament, gana tanta com vulguis, misèria tanta com vulguis. 

Franco es va col·locar molt ben col·locat. A la seva dona li deien “La collares”,               

perquè anava per Barcelona per allà on volia i agafava les joies que volia sense               

pagar. 

Quan el Franco es va morir, tampoc recordo massa rebombori. Això sí, tot i el               

temps que va passar Catalunya no era de dretes, Catalunya ja portava aquesta             

mica d’arrel que tenim. Jo ara mateix em fa mal de dir-ho perquè tinc vora 100                

anys i no val la pena, però ara sembla que d’uns anys cap aquí estem               

malament un altre cop. Mengem, però el món no està bé, no ho veus? No hi ha                 

cap nació que estigui bé. 
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5.2. Olesa de Montserrat 
5.2.1. El “Año de la Victoria” 
 
ANTECEDENTS 

Olesa de Montserrat era una població eminentment industrial als anys 30 del            

segle passat. L’especialitat de les fàbriques locals era el sector tèxtil, de les que              

en destaquen empreses com Indústria Olesana SA, coneguda popularment         

com el Molí; Manufactura Tèxtil SA, coneguda com Ca l’Isard; i la Colònia             

Sedó, que pertanyia a Esparraguera però comptava amb molta plantilla          

olesana.  

6.728 persones vivien al poble l’any 1936. A l’acabament de la guerra, eren             

5.640 els habitants de la població , dada que il·lustra la brutalitat dels anys de              98

guerra i els primers mesos de postguerra a la vil·la. 

Es tracta d’una etapa, en efecte, molt convulsa. La violència exercida entre el             

18 de juliol de 1936 i el 25 de gener de 1939, data d’ocupació de la ciutat, fou                  

dura i violenta, i es saldà amb 38 assassinats . 99

La CNT i l’Ajuntament varen protagonitzar diversos enforntaments, sobretot a          

partir de maig de 1937. Molts industrials varen marxar de la vil·la, de manera              

que les seves fàbriques, que varen quedar abandonades, van ser          

col·lectivitzades. 

Igual que a les poblacions veïnes de Martorell o Abrera l’església parroquial            

olesana fou incendiada, en aquest cas el 21 de juliol de 1936. El mateix succeí               

amb el convent de les RMM Escolàpies, altres ermites i fins i tot amb les               

imatges religioses que la gent guardava a les seves cases. 

98 Arxiu personal de Carles Roca i document nº 132, caixa 59, de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa 
de Montserrat 
99 Arxiu Històric Nacional, Causa General , fitxa 1598, Exp.18. Més detalls de la repressió durant 
el domini republicà a l’Annex 7B, pàg. 261 
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Els assassinats i altres actes repressius comesos durant la guerra varen           

promoure accions de venjança un cop la vil·la va caure en mans dels rebels. 

Els primers 365 dies d’ocupació franquista a Olesa varen ser mols sagnants,            

sobretot durant les primeres setmanes del nou règim. A continuació trobem un            

retrat dels fets més destacats que varen succeir i de la vida quotidiana de la               

població en aquest període, una quotidiantitat molt dura que va estar marcada            

per l’exili, les depuracions de funcionaris, els judicis i la presència de centenars             

d’olesans en camps de concentració o batallons de treballadors generalment          

lluny de casa seva.  

Com en el cas de Martorell, i de fet a tota Espanya, el feixisme va inundar el                 

modus vivendi de les persones: l’oci, la educació, la religió o qualsevol acte             

públic en general va passar pel filtre ideològic feixista. 

El treball que es presenta a continuació s’ha realitzat gràcies a la consulta de              

l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat com a font principal, de l’Arxiu            

personal d’en Carles Roca (i el seu testimoniatge) i d’alguns llibres sobre la             

història local. 

ENSENYAMENT 

Martorell i Olesa eren dos municipis amb un nombre d’habitants molt similar. En             

relació amb les xifres d’escolarització d’entre els anys 1934 i 1939, Martorell se             

situa sobre els 800 - 900 alumnes matriculats de més de 1000 infants en edat               

escolar. A Olesa, en canvi, estan matriculats menys d’un terç dels nens que es              

troben en edat de fer-ho . Això es veu traduït en una plantilla de professors i               100

professores nacionals molt més petita. 

A continuació una taula-resum d’elaboració pròpia sobre les xifres d’assistència          

escolar a la vil·la, obtingudes a partir dels documents de l’Arxiu Històric            

Municipal d’Olesa. 

100 Document nº 123 de la caixa 56 de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat on es 
mostren les xifres en educació pública. Vide Annex 8, amb documents de Martorell (pàg. 264) 

171 



 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

Dades de l’educació entre 1934 i 1939 a Olesa de Montserrat 

 Població en 
edat escolar 

Alumnes 
matriculats 

Assistència 
mitja 

Nombre de 
mestres 
homes 

Nombre de 
mestres 
dones 

1934 950 320 250 4 6 

1935 992 334 271 4 6 

1936 922 322 260 4 6 

1937 955 338 234 4 6 

1938 995 350 239 4 6 

1939 1052 373 292 4 6 

 

 

No sabem per què Olesa, essent un municipi més industrial que Martorell, té un              

índex d’escolarització tant inferior. Sabem, però, que Olesa només comptava          

amb una escola nacional , cosa que pot significar que l’educació privada del            101

municipi (les Escolàpies, l’Escola Povill) acollia a la majoria d’alumnes. Podria           

ser aquest, doncs, el motiu de la baixa presència d’estudiants a les escoles             

nacionals. 

101 PÉREZ I SOLSONA, Antoni. Guerra Civil a Olesa de Montserrat . PDF online de l’Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, 7/6/2013. Pàg. 7 i 9 
http://www.olesademontserrat.cat/site1/files/doc22155/guerra-civil-a-olesa-de-montserrat-def.pdf  

172 

http://www.olesademontserrat.cat/site1/files/doc22155/guerra-civil-a-olesa-de-montserrat-def.pdf


 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

Tot i que la educació privada no va patir gairebé cap interrupció en cap moment               

(ni durant la guerra ni durant les primeres setmanes d’ocupació), les escoles            

nacionals no varen poder reprendre l’activitat fins el curs següent. Això es deu             

a que l’edifici escolar va estat ocupat per soldats nacionals.  

La Inspección de Primera Enseñanza del Ministerio de Educación Nacional va           

enviar l’ordre a l’Alcalde d’Olesa d’obrir les escoles nacionals un cop acabés el             

període vacacional. L’estiu de 1939 va servir a l’administració per depurar als            

professors i professores considerats no adictes al GMN (Glorioso Movimiento          

Nacional). 

Aquest és el llistat dels 10 mestres nacionals de la vil·la segons documents de              

juliol de 1939: 

1. Maria Pardinilla Busquets 

2. Pilar Mallat Pérez 

3. Modesta Leyaristi Ursúa 

4. Rosa Gispert Ferran 

5. María Angela Gili 

6. Felisa Fernández Sánchez 

7. Arcadio Ponte Bringué 

8. Pedro Pericay Ferriol 

9. Joaquín Palmada Teixidó 

10.  Benito Camprubí Riera 

L’Ajuntament, però, va haver de demanar la incorporació de nous mestres, ja            

que segons un document que es va enviar a la Sección Administrativa            

Provincial de Primera Enseñanza el dia 2 de setembre , dos mestres (Benito             102

Camprubí i Joaquín Teixidor) estaven essent processats i potser serien          

depurats.  

De fet, sabem que tots dos varen passar per un consell de guerra i varen ser                

empresonats (el primer militava a ERC i el segon al PSUC) . Sabem que dos              103

mestres més, a part dels dos esmentats, varen ser depurats o depurades. El             

102 Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat, caixa 56 de la correspondència de 
l’Ajuntament. 
103 DUEÑAS ITURBE, Oriol. La violència d’uns i altres. La repressió de la guerra i la postguerra 
1936 - 1945. El cas d’Olesa de Montserrat . Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 
2007. Pàg.490 i Annex nº 2 (pàgines sense numeració) 
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conserge de l’Escola Nacional, Jaume Solsona Gomà, també fou depurat (en           

aquest cas per l’ajuntament de la vil·la).  

A més, en el document del mes de setembre consta que Modesta Leyaristi             

Ursua es jubilava i Pilar Mallat estava malalta. Tenim constància d’un nou            

mestre incorporat com a interí al novembre: Acilino Alba Calleja. 

Actualment les antigues escoles nacionals són l’escola pública Mare de Déu de            

Montserrat, C/ República Argentina, 36. 

Sabem que el Ministeri d’Educació també va voler informar-se sobre          

l’ensenyament a l’Escola Povill (un centre de titularita privada que fins a            

l’arribada del franquisme s’havia anomenat Escola Catalunya).  

Del propietari, Joan Povill Adserá, va haver de realitzar-se un informe pel            

Ministeri. L’informe, del 13 de setembre de 1939, fou molt positiu per part de              

l’Ajuntament, que va assegurar que el Sr. Povill havia mostrat en tot moment             

una conducta inmillorable, i que la seva incorporació a l’exèrcit (per la qual va              

haver de marxar al front i deixar a la seva dona a càrrec de la direcció del                 

centre) havia estat forçada. 

 
Esquerra: imatge de Joan Povill exercint de mestre. Dreta: edifici de l’antiga Plaza de la República 

nº 2, (actual Placeta Joan Povill i Adserà, núm. 11) on es va localitzar l’escola  104

104 Imatges extretes de la pàgina web oficial de l’Escola Povill, encara en funcionament. 
http://www.escolapovill.net/index.php/l-escola/historia-escola-povill  

174 

http://www.escolapovill.net/index.php/l-escola/historia-escola-povill


 
 

365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  
Marina Moreno Navarro 

L’ensenyament per a adults, segons els documents sobre l’assistència         

d’alumnes a les classes, també tenia una menor implantació en aquesta vil·la            

que a Martorell. A més, la desaparició d’aquesta mena d’educació es produeix            

a l’any 1938, mentre que a Martorell no va desaparèixer fins un any després. 

Olesa comptava, però, amb una Escola Municipal d’Arts i Oficis que romania            

tancada. Després de realitzar una petició per reorganitzar-la a la Dirección           

General Nacional de Enseñanza Profesional y Técnica , l’Ajuntament en va          

obtenir el permís. El rector de la Universitat de Barcelona va nomenar a Daniel              

Blanxart (olesà professor de l’Escola Industrial de Terrassa, enginyer i          

escriptor) representant de la rectoria a l’escola. Finalment, al gener de 1940 va             

entrar en funcionament. Avui dia Olesa encara gaudeix de l’escola. 

Imatges de dos documents de l’Arxiu relacionats amb l’Escola Nacional d’Arts i Oficis 

A més, el 15 d’Octubre de 1939 es varen inaugurar les classes nocturnes per a               

obreres al col·legi de les RMM Escolàpies. L’alcalde fou convidat a l’acte            

d’obertura del centre amb una carta. Amb aquestes noves institucions,          

l’ensenyament per a adults va cobrar més pes a Olesa. 
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FESTES, CULTURA I SIMBOLOGIA 

Olesa era un poble amb una activitat social, cultural i política intensa. Els partits              

amb presència a la població tenien les seves seus, llar d’activitats culturals i             

d’oci (espectacles, balls, projecció de pel·lícules…). També hi havia premsa          

local ben diversa, com Vida olesana (de l’església parroquial), L’Impuls          

(d’ERC), Rubricata  (del Centre Tradicionalista), L’Actualitat  i L’Avant .  105

Tota aquesta varietat cultural i d’ideologies que hi havia a Olesa va esfumar-se             

amb l’entrada nacional i la seva repressió cultural. La majoria de líders            

destacats de partits d’esquerres o havien fugit o havien estat detinguts o            

enviats algun camp de treball. 

De fet, al mes de setembre del 1939 va arribar a l’alcaldia un comunicat del               

jutjat de la Comisión Central de Incautaciones  que deia el següent: 

Constituido este Juzgado para la incautación de los bienes de las           

entidades políticas y sindicales constitutivas del llamado Frente Popular,         

así como partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste (...)           

procederá V. (...) a formalizar acta circunstanciada de incautación de          

dichos bienes (...) los que depositará (...) a disposición de este Juzgado            

y de la Superior Junta Administrativa de Responsabilidades Políticas;         

remitiendo a este juzgado inventario de lo incautado (...) igualmente se           

comunicará si existe noticia de que las citadas entidades posean          

metálico o valores en algun Banco o Caja de Ahorros. 

Si las tan repetidas entidades estuviesen instaladas en locales         

arrendados propiedad de personas afectas al GMN y éstas los          

reclamasen, procederá V. a dejarlos libres (...) 

En aquest sentit destaca una altra circular que fou de les primeres en ser              

enviada al nou ajuntament, durant el mes de febrer de 1939. Aquesta, sobre els              

documents dels partits i organitzacions d’esquerres que haguessin estat         

105 SIBINA ALSINA, Josep Mª. Sense el vostre permís. Memòries d’un poble, 69 anys després . 
Autoedició, 24/6/2005. Pàg. 237 
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abandonats per aquests, era enviada per la Recuperación de documentos del           

Estado  i deia el següent: 

(...) se servirá acusarme recibo en el plazo de quince días,           

adjuntándome relación (...) de la documentación recuperada que        

quedará bajo su custodia hasta tanto no disponga esta Delegación del           

Estado. 

Se entiende por documentación a recoger y custodiar, toda la producida           

por el enemigo en su más amplia acepción, de interés militar, judicial,            

político, social, propaganda, información, etc. y también aquella de         

particulares (...) 

 
Detall del document esmentat 

Amb aquestes ordres, la majoria del llegat del partits i organitzacions que hi             

havia hagut a la vil·la quedaven eliminades. Tot i així, se seguiren organitzant             

activitats i naixent nous clubs a Olesa. Aquests però, no podien tenir,            

òbviament, cap connotació política i estaven sempre sota supervisió de les           

autoritats. 

Dins de la FET y de las JONS va crear-se la secció d’Esports, amb un club de                 

pesca inaugurat el 15 d’octubre de 1939. L’ajuntament va aportar a l’acte            

inaugural (un concurs de pesca) una copa per premiar al guanyador. 

També es varen crear les Joventuts de la FET y de las JONS, que al gener de                 

1939 es van encarregar de l’organització dels actes festius dels Reis Mags            

gràcies en part a les ajudes econòmiques que l’Ajuntament va proporciona’ls-hi.           
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Aquest fet consta en una carta que varen enviar des de la organització el 9 de                

gener de 1940 per agrair els ajuts enconòmics del consistori. 

Fora de la FET y de las JONS, consta la inauguració, el 5 novembre de 1939,                

del Club Ciclista Botanch amb un seguit de curses. 

 
Segell de la Organització Juvenil de la FET y de las JONS i del Club Ciclista Botanch, imatges 

dels documents de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat 

Tota celebració era estrictament controlada per les autoritats. Un exemple és la            

demanda que va fer d’Andrés Sabaté, que regentava un café - sala de ball al C/                

del Sr. Robert nº 4, de celebrar un ball en el seu local. Aquesta petició que va                 

realitzar a l’Ajuntament, va ser elevada ni més ni menys que al Governador             

Civil de la Província de Barcelona. Aquest, finalment, va autoritzar aquesta           

celebració, havent comprovat abans l’adhesió de Sabaté al règim amb les           

bones referències de l’Alcalde i de la Guàrdia Civil local. La petició, feta a finals               

de setembre de 1939, no va ser acceptada fins un mes després. 

Uns mesos abans, l’11 de maig de 1939, l’alcaldia havia cridat l’atenció a             

Sabaté pel següent: 

A conocimiento de esta Alcaldía ha llegado que en el establecimiento de            

su propiedad se practican juegos que las leyes vigentes prohiben (...)           

que en esta misma fecha queden sin efecto tales prácticas, de lo            

contrario se le aplicarán severas sanciones (...) 

No sabem quins jocs es realitzaven a l’establiment. 
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Per la seva banda, José Viñas Matas i Jaime Dalmases Muntaner varen voler             

organitzar un acte commemoratiu de la detenció de diversos tradicionalistes          

l’any 1934 i de la supervivència d’aquests. Fins i tot en aquest cas, tot i               

tractar-se d’un acte homenatge a persones de dretes, la demanda va ser            

elevada al Governador Civil de nou, juntament amb la opinió positiva que tenia             

l’ajuntament sobre la celebració. 

El governador va contestar a la petició autoritzant aquests actes (que havien de             

tenir lloc el 17 de setembre de 1939) sempre i quan la FET y de las JONS local                  

formés part de l’organització i en donés el seu vistiplau, sense el qual no es               

podrien celebrar. 

Durant l’any 1939 varen ser molts els actes religiosos en honor als assassinats             

durant el període de guerra per els incontrolas d’esquerres. El dia 24 de juliol              

era l’aniversari de l’assassinat del capellà d’Olesa Joan Massana Rovira. Els           

actes funerals en honor seu es varen celebrar en honor seu a la Capella              

Parroquial (propietat de les Escolàpies). Cal recordar que l’església parroquial          

havia estat incendiada a l’inici de la Guerra. 

El dia 20 d’agost es va celebrar l’enterrament i homenatge de les restes dels              

veïns olesans assassinats per la repressió durant la Guerra Civil. 

 

 

 

 

 

 

Imatges de la missa de campanya oferida en honor a les víctimes de la repressió durant els anys 
de la Guerra el dia 20/8/1939 a Olesa de Montserrat.  106

106 SIBINA ALSINA, Josep Mª. Sense el vostre permís. Memòries d’un poble, 69 anys després . 
Autoedició, 24/6/2005. Pàg. 115 
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Al destacat acte es va convidar, entre altres càrrecs, a l’Alcalde de Martorell. 
Esquerra: Document del registre d’entrades de la correspondència de l’Ajuntament de Martorell 
l’any 1939.Dreta: Imatge de la cerimònia del trasllat de les restes dels caiguts del dia 20/8/39.   107

Ja a la tardor, concretament el dia 1 d’octubre, es va fer la reposició i bendició                

del Sant Crist de la Immaculada Concepció a les Escoles Nacionals, així com             

un homenatge a la “Gloriosa Enseña de la Patria” . A aquest acte patriòtic,             

organitzat pel propi ajuntament, s’hi va convidar al capellà del poble, el jutge             

municipal, el comandant local de la Guàrdia Civil, a més del cap de la FET y de                 

las JONS. 

El 29 d’octubre de 1939 el capellà convidà a l’Alcalde a una processó que es va                

realitzar a partir de les 5 de la tarda. La Falange també va enviar una invitació a                 

l’alcalde a uns funerals als seus caiguts durant la guerra. La cerimònia es va              

celebrar el dia de Tots Sants. Aquest acte va tenir lloc al Casal Catequístic del               

poble, d’on havia sortit la processó el dia anterior. 

107 Esquerra: Arxiu Municipal de Martorell. Dreta: SIBINA ALSINA, Josep Mª. Sense el vostre 
permís. Memòries d’un poble, 69 anys després . Autoedició, 24/6/2005. Pàg. 93 
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Com a última celebració dels primers 365 dies d’ocupació d’Olesa, destaca la            

del primer aniversari d’aquest fet. Sabem que l’alcalde va enviar a tots els             

propietaris industrials locals un comunicat per a que es reunissin el 23 de gener              

a les 6 de la tarda. En la reunió, tal com consta a la carta, s’havien de tractar                  

assumptes relacionats amb la celebració: 

Para tratar de un asunto que interesa para la celebración del primer            

aniversario de la liberación de esta villa pláceme invitarle a una reunión            

que tendrá efecto esta tarde a las 18 horas en el despacho de esta              

Alcaldía, rogándole asistencia a V. o un representante autorizado de          

esta respetable entidad. 

Un fet que Olesa comparteix amb Martorell és que la Comisión de Ex-Cautivos             

por Dios y por la Patria va notificar a la Alcaldia la seva intenció d’homenatjar a                

Franco amb la entrega d’un llibre - memorial. 

El 30 de maig de 1939, aquesta comissió va demanar a l’Alcalde que             

recomanés un habitant de la vil·la per a ser el delegat local de tal organisme: 

(...) se sirva informarnos cerca de la persona que por su decidida e             

incondicional adhesión al GMN haya sufrido prisión y además reúna las           

condiciones de moralidad (...) para otorgarle el nombramiento como         

Delegado de esta Comisión en la localidad (...) . 

L’Alcalde proposà com a delegat Isidro Margarit Bayer. En una carta del 30 de              

juny que va enviar la Comissió a l’Ajuntament, sabem que aquesta es va posar              

en contacte amb Margarit i es va acordar la seva delegació. 
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També com a Martorell, molts carrers varen canviar de nom (també ho havien             

fet amb l’inici de la Segona República). Tota la rotulació va canviar a la llengua               

castellana. Així ho va ordenar un escrit de la Comandància Militar de Terrassa             

al mes de juny de 1939. En aquest comunicat, es donava un marge de 8 dies                

per efectuar el canvi. 

Pel que fa a les biblioteques, a la primavera de 1939 hi havia 3 en ús: la                 

Biblioteca Popular (de l’ajuntament), la Biblioteca de l’Escola Nacional de nenes           

i la Biblioteca de la FET y de las JONS. José Ballús, l’encarregat municipal de               

la Biblioteca, fou depurat per l’ajuntament. 

Finalment, cal parlar d’un event cultural que ha fet Olesa coneguda arreu del             

territori català al llarg de les dècades: la Passió. Les representacions de la             

d’aquesta obra varen ser interrompudes per la Guerra. L’any 1940 es va            

reprendre aquesta tradició. 

Durant l’hivern de 1939 i 1940 l’Ajuntament va posar molts esforços per que es              

pogués representar de nou. Per fer-ho, primer es va demanar permís a            

l’Arquebisbat de Barcelona, en un escrit el 22 de novembre de 1939. El dia 5               

del mes següent, l’Arquebisbat va contestar afirmativament a la petició.  108

Al mes de desembre es va fer la mateixa demanda al cap territorial de              

propaganda de la província de Barcelona; al gener es va repetir el tràmit amb el               

Governador Civil. Tots dos varen accedir. 

La falta de vestuari per a la representació va fer que l’administració demanés a              

les indústries locals, dedicades al tèxtil, la cessió de trossos de tela per a la               

confecció de la roba.  

També es varen imprimir unes quantes desenes de fulls propagandístics i el dia             

1 de febrer es va demanar al Director del Servei de Moviment de la Companyia               

General de Ferrocarrils Catalans que augmentés el trànsit de trens de           

108 Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat, caixa 56 i 59 de la correspondència de 
l’Ajuntament 
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Barcelona a Olesa durant els dies festius en que tindria lloc la representació,             

així com una rebaixa de les tarifes (que segons el document no es la primera               

vegada que es feia).  

Diverses autoritats varen ser convidades a la representació: el Governador          

Militar de la Província, l’alcalde de Barcelona, el cap provincial de Premsa i             

Propaganda, el rector de la Universitat de Barcelona, el General Cap de la 4a              

Regió Militar o el cap provincial de la FET y de las JONS, entre altres. 

La propaganda de l’acte va arribar als pobles del voltant. A l’Arxiu Municipal de              

Martorell trobem els documents següents (el de l’esquerra fou respost          

afirmativament), relacionats amb la Passió: 

En el primer document l’Alcalde d’Olesa demana permís d’un cartell que indiqui el camí a la vil·la 
destinat a guiar els turistes que durant la Setmana Santa s’acostarien a Olesa. El segon es el full 

de propaganda de la Passió que des d’Olesa fou enviat a Martorell.  109

109 Documents del registre d’entrades de l’ajuntament de Martorell el mes de febrer de 1939. Font: 
Arxiu Municipal de Martorell 
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ALIMENTACIÓ I AGRICULTURA 

Si a Martorell l’abastiment alimentari de la població ja era difícil, a Olesa             

aquesta tasca era encara més complicada per tractar-se d’una vil·la          

eminentment industrial: més del 70% de la població treballava en el sector            

secundari.  110

En un recompte realitzat el dia 5 d’octubre de 1939, consta que el nombre de               

treballadors agrícoles d’Olesa és el següent:  111

Tipologia de treball Nº de treballadors 

Autònoms 45 

Assalariats 40 

Aturats 35 

Percentatge sobre la població total  112 2’13% 
 
Tot i aquesta presència tant petita d’agricultors a la vil·la, el 20 de setembre es               

va crear la Junta Local Agrària.  

A Olesa els productes més cultivats eren l’hortalissa i sobretot l’oli. Les            

existències d’aquest líquid, però, no eren molt abundants. Segons un document           

que l’ajuntament envià al president de la Comisión de Aceites de la província al              

mes d’octubre, l’únic propietari d’existències d’oli tenia 25L de menys de 15º, i             

15L de més. 

Més endavant, 7 de desembre de 1939, l’Alcalde envià aquest escrit al            

Secretari General de la Delegació d’Abastiments i Transports de la província de            

Barcelona:  

110 Dada extreta d’un document del 23 de setembre de 1939, caixa 56, de l’Arxiu Històric 
Municipal d’Olesa de Montserrat 
111 Taula d’elaboració pròpia a partir de dades extretes de diversos documents de l’Arxiu Històric 
Municipal d’Olesa de Montserrat 
112 Població total: 5640 habitants segons el document nº 123 de la caixa 56 (febrer 1940) de 
l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat 
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(...) una mayoría de cultivadores de este término municipal han acudido           

ante esta Alcaldía poniendo de manifiesto las condiciones especiales         

que en la recolección de la aceituna se ofrecen en esta (...) las tierras de               

su cultivo, terrenos montañosos y de característica pizarrosa (...)         

imponen un menor rendimiento de la mano de obra y por tanto un mayor              

coste de su elaboración (...) la excelenta calidad del aceite que se            

produce (...) como lo prueba la graduación (un grado de acidez) y el             

haber sido premiado en Premio Extraordinario en la Exposición         

Internacional de Barcelona 1929 (...) 

ORDENA Y SUPLICA, que salvando lo ordenado en la materia (...)           

ruego a V.S. se sirva autorizar el aumento del precio del aceite de             

acuerdo con la respetuosa demanda de los productores (...) 

No sabem si aquesta petició va ser exitosa. Pel que fa a la moltura de les                

olives, el poble comptava amb molins d’oli. A partir del mes de gener de 1940,               

els propietaris d’aquests serveis van haver de pagar com a impost un cèntim             

per quilo d’oli produït. A més, el dia 11 del mateix mes es va exigir als mateixos                 

propietaris la reserva de 30kg d’orujo per a la calefacció de l’edifici consistorial. 

Per contra, no hi havia molins fariners (com s’ha vist en pàgines anteriors ).             113

Era aquest producte, la farina, un dels que més escassejava a la vil·la. La              

dificultat per abastir la població feu a l’Alcalde redactar aquesta altra petició (del             

dia 23 de setembre de 1939, i per tant anterior a la citada abans) al Governador                

Civil: 

(...) son insuficientes las (harinas panificables) que suministra el Servicio          

Correspondiente a cuyo fin y teniendo en cuenta las particulares          

características de esta villa que aunque es considerable la producción          

agrícola, sobre todo oleícola y hortícola, es preferentemente de un matiz           

113 Vide  Martorell pàg.130 
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industrial (...) que abarca un 70% de la masa trabajadora sin contar            

numerosos establecimientos de pequeños industriales (...) 

Ante estas consideraciones (...) me permito rogarle que (...) acuerde          

conceder especial autorización a favor de esta Corporación Municipal         

(...) para que pueda adquirir de otros términos municipales o Provincias           

y al precio de tasa la harina necesaria (...) a fin de poder abastecer              

convenientemente (...) 

No sabem si aquesta petició va fructificar, però sabem que a Olesa es va              

produir pa de manera il·legal durant els primers mesos del nou règim. Un cas              

és el de Juan Serra, forner olesà. El dia 11 de maig, l’Alcaldia va notificar al                

forner que havien arribat notícies de la venda clandestina de pa blanc al seu              

establiment, recomanant-li que cedís en aquesta pràctica i es dediqués a la            

producció exclusiva de pa ordinari.  

Sembla que aquest avís no va sorgir efecte, perquè el dia 24 d’agost l’alcaldia              

va ordenar al comerciant que parés immediatament de produir pa blanc. A més,             

se li va ordenar comparèixer l’endemà a l’Ajuntament. 

Serra no fou l’únic comerciant que comercià il·legalment amb productes          

alimentaris. Victoria Ruiz Nadal, carnissera de la parada nº 39 del mercat, fou             

enxampada el dia 16 de maig. Per la pressumpta venda de carn a preus              

abusius, l’Alcaldia li va ordenar que tanqués immediatament la parada. 

Catorze comerciants més foren denunciats per la Guàrdia Civil el 5 d’octubre a             

la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes . Tot i que es té            

constancia d’aquesta denúncia, que fou notificada a l’alcaldia per part de la            

Comisaria, no consta el nom dels denunciats. 

L’Ajuntament, però, no fou sempre tant radical amb el preu dels aliments. Al             

mes de novembre de 1939 uns quants comerciants olesans van vendre la            

patata a 1 pesseta el quilo (més cara del que estava establert). Aquesta venda              
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fou defensada per l’alcalde davant del governador civil, ja que el producte havia             

estat importat de Galícia donada la falta d’abastament local.  114

La comissaria general abans esmentada va obrir un expedient a Miguel           

Gotsens Canals (amb una carnisseria al C/ Jacint Verdaguer) per vendre           

cansalada a 16 ptes. el quilo. El preu de la carn a Olesa durant els mesos                

estudiats era el següent: 

 

Tots aquests episodis senyalen que l’estraperlo a la vil·la era, igual que a             

Martorell i a la resta del país, extremadament comú. 

Un dels problemes més greus d’abastament de la població, més enllà del del             

propi aliment, era la falta de llenya. Qui més va notar aquesta manca foren els               

forners.  

L’alcalde va demanar permís a l’apoderat de la Sra. Dolors de Cárcer,            

Marquesa de Castellbell, per a que els forners del poble poguessin efectuar            

tales en la seva propietat del Carrer del Suro (a Santa Maria de Villalba).              

Després d’aquesta petició, amb data del 22 d’agost de 1939, el 8 de setembre              

114 Document nº 674 de la caixa 65 de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat 
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es va demanar a José Tobella Barrera l’extracció d’una carreta de llenya a la              

setmana destinada a Auxilio Social.  

Paralel·lament a la gestió de l’Ajuntament, el Distrito Forestal de Barcelona,           

Gerona i Tarragona també va tenir un paper destacat en el control de             

l’explotació forestal de la vil·la: el 26 d’octubre es va autoritzar a Pablo Valls a               

fer una tala de 100 pins i 100 alzines a la finca Puigventós (sempre que               

aquesta xifra no suposés més d’un 20% del total dels arbres del terreny).  

Més endavant, el 15 de desembre, es va autoritzar a Jordi Puigjaner la tala de               

400 alzines per a fusta, i per a llenya fins a la obtenció de 100kg de carbó.                 

Aquesta concessió es va fer sota les mateixes condicions que l’anterior i pel             

mateix organisme. 

No perdem de vista que ens trobem en el primer any de postguerra, i just està                

acabant el que ha sigut, un dels episodis més durs de la història d’Espanya. La               

fam, per tant, estava molt estesa entre la població. Moltes famílies on la figura              

del pare era la que s’encarregava de mantenir la família amb el seu sou varen               

tenir molts problemes per tirar endavant quan aquests estaven presos, morts o            

desapareguts.  

L’Auxilio Social era la única institució benèfica amb què comptava el poble l’any             

1939. Cada 15 dies, era organitzada una recol·lecta per les treballadores           

d’aquest organisme. Les noies anaven amb guardioles pel poble (tant pels           

carrers com per cafeteries i altres establiments). Els ciutadans tenien la           

obligació de col·laborar amb com a mínim 30 cèntims, i el rebuig a la              

col·laboració era sancionat. 

Tot i la obra de l’Auxilio la població va patir notablement. Destaca un cas              

documentat el 5 de desembre de 1939: el Comandant de la Guàrdia Civil de              

Llinyola va escriure a l’Ajuntament d’Olesa explicant que en un paller del poble             

varen trobar aterridos de frío y acurrucados sobre la paja a cinc nens que, un               

cops posats a cobert, abrigats i alimentats, varen explicar que venien d’Olesa            
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de Montserrat. Havien marxat del poble en un tren de càrrega ja que esperaven              

poder menjar més pa allà on els deixés el transport, ja que a Olesa només se’n                

repartia dos cops per setmana.  

Semi-nus, indocumentats i sense diners, l’Auxilio Social de Linyola es va fer            

càrrec d’ells fins que varen ser retornats a les seves cases, acompanyats pel             

pare d’un d’ells. 

Aquestes són les dades dels infants que es faciliten al document : 115

Cognom Nom Edat Direcció Progenitors i detalls de la seva 
situació 

Balsega 
Iglesias Juan 13 C/ de la Huerta nº 42 Laurentino (pres a Terrassa) i Josefa 

Mateu 
Arbones Francisco 12 C/ de Baix nº 27 Salvador (pres a un CC de Bilbao) i Josefa 

Mateu Gil José 11 C/ de Dalt nº 33 Juan i mare difunta 

Monseg 
Laoz Antonio - C/ Colón nº 42 Pilar Monseg Laoz i Domingo Lle Carreras 

(pare adoptiu) 

Sánchez 
Solé Juan 13 C/ Argelines nº 60 Francisco i mare difunta 

 

INDÚSTRIA 

Si bé els problemes d’abastiment es feien palesos en el camp de l’alimentació,             

les indústries d’Olesa també varen partir-ne els efectes. 

A Olesa de Montserrat hi havia 23 edificis mercantils o fabrils, i el 70% de la                

població, com s’ha assenyalat abans, formava part del sector secundari. Moltes           

de les empreses tèxtils olesanes varen ser col·lectivitzades durant la Guerra           

rere la marxa o mort dels propietaris (diversos industrials foren assassinats           

durant el període de conflicte). Amb la entrada dels nacionals a la vil·la, molts              

varen tornar i recuperar els seus negocis. 

115 Document nº 778, caixa nº 56 de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat 
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Tot i la tornada a la normalitat pel que fa a la propietat de les indústries, la                 

activitat d’aquestes va patir molts entrebancs durant els anys 1939 i 1940. 

Al mes de maig de 1939 es va constituir la delegació local Central Nacional              

Sindicalista. 

A l’esquerra, detall de l’emblema de la Central Nacional Sindicalista. A la dreta, capcelera dels 
documents de Manufactura Textil . Sota el nom de la empresa, tatxades les paraules Empresa 

colectivizada 

A l’estiu arribaren les primeres notificacions de problemes a les fàbriques. Tant            

La Indústria Olesana (el 15 de juny) com Manufactura Tèxtil (el 17 de juny)              

varen posar en coneixement de l’Ajuntament que, a causa de la falta de carbó              

perquè no arribaven a Barcelona els vaixells asturians que portaven aquest           

combustible) l’activitat de les fàbriques estava en risc de ser aturada del tot. 

Al final, les indústries esmentades varen haver de parar. El 28 de juny, Indústria              

Olesana enviava novament una carta a l’Alcaldia. Es comunicava que durant la            

l’aturada de la fàbrica s’havien estat instal·lant cremadores de fuel per tal de no              

dependre d’un sol recurs energètic. En aquesta carta es demanava que           

l’administració permetés la obertura de la nau el dia de Sant Pere (29 de juny)               

per que una serie de treballadors estaven preparant-la per la represa de            

l’activitat programada per al dia 3 de juliol. 

El dia 15 de juliol la empresa envià un nou comunicat: a partir de la data                

corrent, s’iniciarien les vacances dels obrers, aprofitant una nova situació          

d’escassetat de combustibles i facilitant així que la empresa veïna Manufactura           
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tèxtil tingués accés a una major quantitat d’energia per a no quedar aturada.             

Això ens mostra la col·laboració entre aquestes dues grans empreses locals. 

El cert és que l’atur de les empreses del         

poble suposava un gran sotrac entre la       

població, que vivia d’elles. En aquests      

casos, els treballadors de tals empreses      

se sumaven als entre 400 i 500 obrers        

aturats que ja hi havia a la vil·la, segons         

un document del 13 de desembre de 1939. 

Sabem també que molts treballadors no      

varen aparèixer en el seu lloc de treball un         

cop iniciat el nou règim. Manufactura tèxtil       

SA envià un llistat d’aquests treballadors      

absents a la Delegación Provincial del      

Trabajo de Barcelona . Aquests obrers     

estaven despatxats: por diversas causas     

conceptuamos no admisibles , diu l’escrit. 

El problemes a les indústries varen estar       

arrossegant-se durant mesos. Un    

document del mes d’abril de 1940 (més       

enllà, per tant, d’aquest 1r any de domini        

nacional que ens ocupa) aclareix que tot i        

no existir cap empresa totalment aturada a       

la vil·la, les empreses següents (mes      

petites que les dues que hem estat tractant) estaven en una situació d’atur             

parcial a causa de la manca de seda i cotó: 

● Juan Dalmases 
● Anónima Vilá 
● Indústrias Sánchez 

● Francisco Pons 
● Ramón Matas 
● José Taló 
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El dia 1 d’abril de 1940, celebrant el primer aniersari de la victòria nacional,              

varen ser diverses les empreses que varen contractar nous treballadors i           

treballadores. 

 
Llistat de les empreses contractants i persones contractades el dia 1 d’abril de 1940 

SANITAT 

La Guerra Civil, com qualsevol conflicte bèl·lic, va suposar un descens acusat            

de la qualitat de vida dels espanyols. A Olesa la manca d’higiene, la malnutrició              

i la desnutrició foren claus per a la propagació de malalties infeccioses com la              

tuberculosi o la febre tifoide. 
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El 29 d’agost de 1939 la secció d’epidemologia de la Jefatura Provincial de             

Barcelona del Servicio Nacional de Sanidad envià aquesta carta a l’Alcalde de            

la vil·la : 116

La presencia de casos de fiebre tifoidea en esa localidad declarados en            

los partes estadísticos semanales demuestran un estado de endemia y          

el consiguiente peligro de explosión de un brote epidémico. Para          

garantizar debidamente la salud del vecindario debe someterse éste a la           

vacunación antitífica (...) deberán iniciar una campaña de vacunación         

que debe afectar con preferencia a la población comprendida entre 5 y            

50 años (...) la vacunación antitífica es terminantemente obligatoria para          

los familiares de los enfermos y para todas aquellas personas que (...)            

puedan tener una relación directa o indirecta con los enfermos. Le           

enviamos una primera remesa de 250c.c. de vacuna (...) debiendo          

declarar semanalmente a esta Jefatura el número de vacunaciones         

realizadas y pidiendo nueva cantidad de vacuna antes de que este           

primer envío se haya agotado. (...) 

Avui dia, la incidència de la febre tifoide a Espanya se situa entre els 0,12 i 0,14                 

casos per cada 100.000 habitants. A més de l’acusada presència d’aquesta           117

malaltia infecciosa, sabem que el tifus també estava present a la vil·la. 

La situació de la vil·la en aquest sentit, en el sanitari, fou recollida en els               

documents següents de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa . Gràcies a aquests          118

quadres-resum no només tenim dades sobre la higiene de la població, sinó            

també de la seva situació en quant a infraestructures, urbanisme, demografia i            

comunicacions: 

 

116 Document nº 258 de la caixa 56 de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat 
117 http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-25 pàgina web del Comitè Assessor de 
Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria 
118 Documents 132 i 133 de la caixa 59 de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat 
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FUNCIONARIAT 

Tot i els nombrosos problemes als que tant la població com l’alcaldia havia de              

fer front, les institucions, ja sigui locals o de més abast, varen posar en marxa               

la depuració de funcionaris públics. 

En el cas del professorat de les escoles públiques, l’organisme depurador era            

el Ministeri d’Educació, com hem vist anteriorment. El personal sanitari era           

depurat per la Jefatura Provincial de Sanidad , que pertanyia al Ministeri de la             

Governació, l’actual Ministeri d’Interior. 

Sabem, com hem vist també en el cas de Martorell, que les companyies             

ferroviàries també demanaven informes sobre el seu personal. Altres serveis,          

com correus o telefònica feien el mateix. Així mateix, l’ajuntament també tenia            

poder per a depurar els funcionaris locals que depenien directament d’aquesta           

corporació. 

Els militars que varen ocupar Olesa foren els encarregats de nomenar la            

Comissió Gestora, que es convertiria, en definitiva, en el primer ajuntament           

franquista del poble, integrat per: 

Comissió Gestora constituida el 26 de gener de 1939  119

Alcalde-Gestor Ignasi Ubach Casanovas 

Tinent d’alcalde Josep Figueras Oleart 

Consellers Enric Rovira Garrigó, Salvador Jorba Domingo i Josep Rota 

 
Tots els membres d’aquest organisme eren persones amb un passat de dretes,            

ja sigui com a militants Tradicionalistes, o bé Salistes (seguidors d’Alfons Sala,            

119 DUEÑAS ITURBE, Oriol. La violència d’uns i altres. La repressió de la guerra i la postguerra 
1936 - 1945. El cas d’Olesa de Montserrat . Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 
2007. Pàg. 282 i documents de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat 
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posseïen un local al C/Anselm Clavé nº133 que durant la Guerra fou expropiat             

per la CNT-FAI i que un cop acabat el conflicte va reobrir).   120

Ignasi Ubach, el nou alcalde, era un empresari destacat a Olesa, que va estar              

reclòs a la Presó Model entre octubre de 1936 i agost de 1937.  121

Així doncs, aquesta és la relació de funcionaris depurats per l’Ajuntament           

d’Olesa de Montserrat durant 1939, elaborada a partir de diverses fonts : 122

Ocupant Càrrec 

Magín Serra Paloma Recaptador 

Juan Magaña Carrera Peó del mercat 

Jaime Solsona Gomá Conseller de les Escoles Nacionals 

Benito Dinarés Santandreu Sereno 

José Jané Melich Sereno 

Lluís Oleart Xairó Sereno 

Juan Balcells Tarrés Dipositari 

José Ballús Graells Encarregat de la Biblioteca 

José Argelich Llongueras Peó de l’escorxador 

Baudilio Coders Quer Administrador de la plaça del mercat 

Juan Bautista Izquierdo Andreu Secretari de l’ajuntament (recuperà el càrrec) 

Pedro Salas Rovira Guarda de camp 

Antonio Torné Costa Vigilant d’arbitris 

Rosa Jané Badia Llevadora Municipal 

120  PÉREZ I SOLSONA, Antoni. Guerra Civil a Olesa de Montserrat . PDF online de l’Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, 7/6/2013. Pàgs. 1, 2 i 8. 
http://www.olesademontserrat.cat/site1/files/doc22155/guerra-civil-a-olesa-de-montserrat-def.pdf 
121 DUEÑAS ITURBE, Oriol. op. cit.  pàg. 178 
122 Fins a Antonio Torné, dades extretes de la documentació de la caixa sobre Funcionariat l’any 
1939 de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat (fet que explica la castellanització dels 
noms). Aquesta caixa inclou un Dictamen de l’Ajuntament d’Olesa sobre Memòria Democràtica de 
l’1 de Juny de 2009. A partir de Rosa Jané, dades extretes de DUEÑAS ITURBE, Oriol. op. cit. 
pàg. 178 
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Octavi Font Gras Encarregat del rellotge 

Josep Valls Grau Conserge de les Escoles Nacionals 

 

Durant el procés d’investigació, els treballadors varen haver de realitzar accions           

com fer declaracions jurades contestant preguntes sobre el seu passat, aportar           

testimonis de la seva bona conducta i esperar informes del cap de la FET y de                

las JONS i el de la Guardia Civil locals entre altres passos. Els informes              

resultants dels processos de depuració es conserven a l’Arxiu Històric          

Municipal d’Olesa. 

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en sessió de Ple Ordinari del dia 28 de             

maig de 2009 adopta un acord anomenat Proposta d’aprovació recuperació          

Memòria Democràtica pel procès de depuració incoat als treballadors de          

l’Ajuntament l’any 1939.  Es tracta de la restitució honorària dels funcionaris. 

Aquest acord va comprendre els acords següents: 

PRIMER.- Reintegrar en els seus honors com a funcionaris/àries         

treballadors/es dependents de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a les         

persones amb el càrrec o destí que s’indica (...) 

SEGON.- Incorporar un exemplar d’aquesta resolució a la caixa de          

l’Arxiu Municipal “Treballadors Ajuntament 1939”, adjuntant-la als       

expedients sancionadors tramitats 

TERCER.- Notificar el present acord a la peticionària (Pepita Pascual          

Estivill, familiar de Lluís Oleart i Xairó) i publicar-ho al Tauler Municipal            

d’Anuncis i al web municipal (...) al BOP i DOGC   123

 

 

123 Font: Còpia de l’Acord dipositada a la caixa esmentada de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa 
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Portada de l’expedient de depuració d’un dels funcionaris municipals: José Jané Melich, sereno. 

Fou destituit del seu càrrec. 

Si deixem de banda les depuracions a escala local, foren depurats per la             

Jefatura Provincial de Sanidad : Emilio Blanxart Pedrals, metge (11/12/1939);         

Cecilia Vallhornat Cervole, llevadora (11/12/1939); Ricardo Tobella Valls,        

farmacèutic (11/12/1939).   124

Sembla, però, que en l’últim cas l’alcaldia el va defensar en documents del mes              

de gener de 1940, ja que es tractava d’un treballador que ocupava aquest             

124 Documentació diversa de la caixa 56 de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat 
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càrrec des de 1910 (segons un document de març de 1940). Per tot això,              

aquest professional va, probablement, mantenir el seu càrrec. 

Els veterinaris eren depurats pel Jutjat Instructor de la Inspección Provincial           

Veterinaria . El dia 17 de maig de 1939, l’alcaldia va enviar un informe positiu              

sobre la conducta político-social d’aquest professional a la vil·la, Ramón Coll           

Bech. 

En un llistat del 20 de maig de 1939 conviuen funcionaris que estaven a punt               

de ser depurats amb alguns veterans que no varen perdre el seu lloc de treball i                

amb altres recentment incorporats. Són els següents:  

 

A més, el 21 de juny el Jutjat de 1a Instància, Instrucció nº 9 de Barcelona va                 

demanar a l’Ajuntament que designés tres possibles candidats a ocupar la           

plaça de Jutge i Fiscal Municipal. Els requisits que posava el jutjat per a              
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l’elecció dels candidats era: que el candidat sapigués llegir, escriure, fos major            

de 25 anys i comptés amb cert prestigi per la seva moralitat i adhesió al               

Moviment. 

Els candidats a ocupar la plaça de Fiscal Municipal proposats per l’Ajuntament            

foren:  

1. Jaime Ribas Valdepeñas, 58 anys, obrer 
2. Antonio Rosas Manau, 46 anys, comerciant 
3. Sebastián Ribot Mayona, 43 anys, obrer 

Els candidats a ocupar la plaça de Jutge Municipal proposats per l’Ajuntament            

foren:  

1. Juan Dalmases Carreras, 51 anys, industrial 
2. Baltasar Batllé Güell, 55 anys, comerciant 
3. Pedro Flaqué Güell, 43 anys, contramestre 

Amb la rebuda d’aquesta demanda per part del Jutjat barceloní, podem deduir            

que també la representació del poder judicial a la vil·la fou bescanviada. 

De la mateixa manera que a      

molts altres municipis, es pot     

dir que a Olesa amb prou      

feines va quedar algun rastre     

de l’antic ajuntament.  

A part d’alguns funcionaris, la     

majoria veterans que duien    

molts anys en els seus càrrecs, el paper fou un dels pocs elements que              

d’alguna manera va resistir la purga nacional. I aquesta resistència s’explica           

per la simple necessitat: els nous alcaldes es trobaven amb un gran nombre de              

documents en català que les autoritats republicanes mai varen arribar a fer            

servir. Davant de la manca de paper nou, aquests documents eren reutilitzats            

pels treballadors. Aquest fenomen es repetí tant a Olesa com a Martorell. 
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5.2.2. Els represaliats del franquisme a Olesa de Montserrat 

Si per un fet destaca la població d’Olesa respecte les poblacions veïnes (i fins i               

tot a nivell de tota Catalunya) és per l’alt nivell de la violència que es va exercir                 

a la vil·la tant durant la guerra com després. 

Foren 38 les persones assassinades durant els anys de guerra per les seves             

idees conservadores. Entre d’altres hi hagué el capellà de la vil·la, industrials o             

obrers militants de la CEDA, Renovacion Española o la Comunió          

Tradicionalista. 

Aquests episodis violents no varen ser sinó una excusa per a l’aplicació d’una             

duríssima repressió sobre els olesans. Destaca sens dubte l’assassinat de          

l’alcalde republicà Fèlix Figueras i Aragay, polític que va impulsar un gran            

nombre de reformes a la vil·la (inauguració del Mercat Municipal, compra de            

l’hotel Gori com a nou edifici del consistori, creació d’una Biblioteca Popular,            

reforma de l’Hospital… ). 125

L’episodi que explica l’assassinat de Fèlix Figueras entre altres càrrecs públics i            

ciutadans d’Olesa de Montserrat va tenir lloc al mes de febrer de 1939. A l’Arxiu               

Històric Municipal no consta cap document que tracti directament aquests fets. 

Algunes de les famílies que havien patit la mort d’algun parent, o que havien              

estat durament perseguides per la violència a la rereguarda varen pressionar al            

nou consistori per a que els responsables d’aquests actes fossin castigats amb            

exemplaritat. 

El capità de l’exèrcit que va liderar la ocupació de la vil·la i havia designat a                

Ignasi Ubach com a Alcalde, va cedir a aquestes peticions i va iniciar accions              

repressives envers la població. Moltes dones olesanes, sobretot les que varen           

ser acusades de “rojas” foren humiliades: se’ls hi va rapar el cap i les van               

obligar a beure oli de ricí. A més, Cèlia Oleart i la seva mare, dues olesanes,                

varen ser obligades a anar a netejar la casa d’algunes de les personalitats del              

125 Recull de mesures impulsades: https://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%A8lix_Figueras_Aragay  
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poble ja que el pare de la família havia estat sereno de l’Ajuntament durant el               

període de la Guerra i tenia ideals d’esquerres.  126

La set de venjança dels qui havien esperat durant mesos l’arribada dels            

nacionals per actuar, juntament amb les ganes d’alguns ciutadans d’eliminar          

algú amb qui havien tingut problemes personals, varen fer que els actes            

repressius recaiguessin sobre persones que, lluny d’estar relacionades amb els          

crims dels anys anteriors, en molts casos havien intentat, fins i tot, frenar-los. 

Així, davant de l’absència dels responsables dels assassinats (en molts casos           

perquè estaven a l’exili), es va culpabilitzar dels crims a càrrecs de l’ajuntament             

durant la Guerra Civil o simples ciutadans, en tots dos casos innocents de             

qualsevol crim. 

Aquestes persones (una trentena aproximadament) foren detingudes i        

conduides a l’antiga seu d’ERC i centre neuràlgic de les esquerres de la vil·la:              

el Círcol. Entre els detinguts es trobaven diversos ex-regidors, l’ex-alcalde Fèlix           

Figueras i l’ex-tintent d’alcalde Joan Jané (ambdós d’ERC, el segon va ser            

l’impulsor, per exemple, de la municipalització del cementiri l’any 1931).  

Les accions d’aquests polítics els varen convertir en personalitats molt          

apreciades pels olesans. Alhora, però, varen guanyar-se l’enemistat de molts          

altres ciutadans. Durant els primers mesos de guerra perderen la seva autoritat            

sobre la vil·la, i tot i que varen ajudar a moltes persones perseguides a fugir, no                

van poder evitar els assassinats comesos durant aquell període.  

Un cop s’havien fet les detencions pertinents, es va iniciar l’anomenat “Judici de             

les Vidues”. Aquest procés va ser anomenat així popularment a causa del            

destacat paper que varen jugar-hi algunes de les dones de les víctimes de la              

violència descontrolada durant els anys de la Guerra. 

126 DUEÑAS ITURBE, Oriol. La violència d’uns i altres. La repressió de la guerra i la postguerra 
1936 - 1945. El cas d’Olesa de Montserrat . Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 
2007. Pàg. 324 i 235 
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El cap de l’exèrcit Mariano Pérez (i responsable de la ocupació d’Olesa) en un              

inici tenia intenció d’esperar uns dies fins poder realitzar un consell de guerra             

sobre els detinguts. Finalment va cedir a les demandes dels olesans que            

clamaven un càstig i es va iniciar l’esmentat procés, semblant a un judici però              

fora de la legalitat.  

Durant els cinc dies que va durar el “judici” es varen realitzar interrogatoris a              

cadascun dels acusats. Al final del procés restaren sense llibertat una vintena            

de persones. Mariano Perez no s’atreví a condemnar-les a mort i va decidir             

enviar-les a Barcelona per que se’ls hi sometés a un judici legal. 

Arran d’aquesta decisió, el militar fou novament pressionat per algunes famílies           

olesanes. La decisió final de Pérez fou la d’afusellar els detinguts durant el que              

havia anunciat com el seu trasllat a la capital. 

Els que havien de ser assassinats      

desconeixien el seu destí. Joan Jané, que era        

barber de professió, va sol·licitar la visita del        

seu fill perquè li portés els estris de barber.         

Volia donar un aspecte presentable als seus       

companys, així com a ell mateix, per       

comparèixer davant del jutge (cosa que per       

descomptat mai varen arribar a fer). 

Finalment, la matinada del 19 de febrer de        

1939, 17 persones foren conduides fins al       

cementiri d’Abrera i afusellades. Entre les      

víctimes hi havia dues dones.  

Tres de les víctimes varen sobreviure; es creu        

que un dels supervivents, Ginés Gonzàlez, va salvar la vida gràcies a que la              

seva companya Joana Piñero, que estava al seu costat, el va cobrir amb el seu               

propi cos. 
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Gonzàlez va morir a causa de les ferides poc desprès a la seva casa d’Olesa,               

on la seva família el va amagar. Sembla que per por a les repressàlies se li va                 

donar sepultura al pati de la mateixa casa. 

Un altre dels supervivents fou Joan Pérez Galviche; il·lès, va aconseguir passar            

per Olesa abans de fugir. Poc temps desprès fou descobert al Bages i executat.              

Segons el testimoni d’aquest fugitiu, els soldats no foren els únics presents en             

l’afusellament: alguns olesans, de les famílies que varen acusar-los, esperaven          

als soldats quan aquests varen arribar amb els “condemnats” al cementiri.           

Varen disparar alguns trets quan els presos ja eren a terra. 

El cas del tercer supervivent, Joan Garrido Abad, fou diferent: malferit, va            

aconseguir arribar a la casa d’una família amiga que vivia a Abrera. A causa del               

seu estat greu, la família va cridar al metge. Aquesta acció els va delatar              

(segurament algun veí, que va veure el que passava, va denunciar-los a la             

Falange). 

El dia següent, 20 de febrer, Joan Garrido fou novament afusellat al cementiri             

d’Olesa juntament amb dos abrerencs que el varen socórrer i varen pagar            

aquesta acció amb la mort: Enric Cortell Minyana (que havia estat regidor de la              

CNT a Abrera) i Ramón Massagué Sucarrats (membre del mateix sindicat).           

Aquest en segon afusellament es varen assassinar a un total de 6 persones, ja              

que els homes esmentats no foren les úniques víctimes. 

Relació de les víctimes dels dos afusellaments de febrer de 1939 

Víctima Lloc de la mort Data 

Badia Blasi, Ramón Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Bayona Vidal, Josep Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Figueras Aragay, Fèlix Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Font Cugat, Josep Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Garrido Abad, Juan Cementiri d’Olesa 20/2/1939 

González Gallardo, Ginés Olesa de Montserrat - 
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Heredia Martínez, Juan Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Hinojosa Izquierdo, Matías Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Jané Casajoana, Joan Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Lahosa Queralt, Martí Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Martí Pons, Josep Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Martínez López, José Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Matas Campañas, Tomás Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Pérez Galviche, Juan - - 

Picas Vila, Jaume Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Piñero Fernández, Joana Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Xifré Morros, Lluisa Cementiri d’Abrera 19/2/1939 

Arroyo Embit, Basilio Cementiri d’Olesa 20/2/1939 

Campos Peris, José Cementiri d’Olesa 20/2/1939 

Cortell Minyana, Enric Cementiri d’Olesa 20/2/1939 

Galceran Pujabet, Isidre Cementiri d’Olesa 20/2/1939 

Massagué Sucarrats, Ramón Cementiri d’Olesa 20/2/1939 

D’esquerra a dreta: Joan Jané Casajoana, Josep Bayona Vidal i Felix Figueras Aragay  127

 
Els episodis narrats foren recollits en el diari d’ERC La Humanitat , el 30 de              

gener de 1979. En aquest número de la revista, es recull el testimoni d’un dels               

127 La font de les dues primeres imatges és l’Arxiu Personal de Carles Roca i Gotsens. La imatge 
de Felix Figueras està extreta de FIGUERAS, Guillem: Fèlix Figueras, alcalde d’Olesa afusellat 
pel Franquisme.  Fundació Josep Irla, Barcelona, 2015. Pàg. 12 
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soldats que va participar en l’afusellament d’Olesa que narra els fets i demana             

perdó per els fets que varen succeir al poble. 
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Testimoni de Manuel Prado  128

 
 
 

128 El primer franquista que demana perdó , “La Humanitat” VOL.III, nº2. Barcelona, 30/1/1979. 
Pàg. 1 i 8. Hemeroteca Memòria Esquerra (ERC) online: 
http://memoriaesquerra.cat/publicacions/19/2_1979130/Humanitat_La_19790130.pdf  
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No s’ha d’oblidar que la crua repressió que es va exercir in situ no és la única                 

que varen patir els olesans: centenars d’ells i elles estaven presos o treballant             

com esclaus en camps de treball. A continuació s’adjunta una relació dels            

olesans i olesanes en aquestes circumstàncies.  

Aquestes taules, extretes del llibre La violència d’uns i altres. La repressió de la              

guerra i la postguerra 1936 - 1945. El cas d’Olesa de Montserrat , d’Oriol             

Dueñas són les que varen inspirar la confecció de les taules de Martorell, que              

són d’elaboració pròpia a partir de les dades recollides a l’arxiu. 
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5.3. Un testimoni: Carles Roca i Gotsens  

Carles Roca i Gotsens va néixer a Olesa de Montserrat el 14 d’abril de l’any               

1926. Gràcies al seu gran treball, al que hi ha dedicat anys, avui dia es               

coneixen els noms de les 333 víctimes de la Guerra Civil a Olesa: els morts per                

la repressió roja, per la nacional, en camps de concentració i baixes al front. És               

per això que la seva tasca ha estat fonamental per a la recuperació de la               

memòria històrica del poble. 

 

A dalt: d’esquerra a Dreta: Carles Roca, Jesús Naharro (alcalde d’Abrera), Pilar Puimedon 
(alcaldessa d’Olesa) i Manel Perona (president de l’Associació per la Recuperació de la Memòria 

Històrica) al costat de la placa que hi ha al cementiri vell d’Abrera en honor a les víctimes de 
l’afusellament que s’hi va produir. 1 de Novembre de 2016. A baix: ofrena floral del mateix dia.  129

 

GUERRA CIVIL, ENTRADA DELS NACIONALS, I POSTGUERRA 

De la República en tinc un record molt de jovenet, perquè quan va esclatar la               

Guerra jo tenia 10 anys. Recordo que van cremar l’església, i que havien dit              

que havien mort al rector, i a altra gent. Són records de canalla, ho recordo així.                

Vam passar gana, no hi havia massa menjar, però això si, en acabada la              

guerra encara en vam passar més. 

L’entrada dels nacionals va ser per el Llobregat. Van creuar-lo i van pujar carrer              

amunt, eren tropes italianes. El pont del riu l’havien volat, i el del tren també ho                

129 Imatges extretes de la pàgina web oficial de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 
http://www.olesademontserrat.cat/pl19/ajuntament-seu-electronica/comunicacio/id7413/l-ajuntame
nt-d-olesa-homenatja-per-tots-sants-les-333-victimes-de-la-guerra-civil-i-la-repressio-franquista.ht
m  
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estava en un tros, però ells van passar pel riu amb mules i amb fustes. Van                

creuar perquè a més, tot i que hi ha llocs fondos, hi ha trossos un l’aigua arriba                 

als genolls i es pot passar. 

Les tropes d’ocupació d’aquí d’Olesa, el 21 Batalló de Saragossa i comandat            

per Mariano Pérez, van elegir a dit al nou Alcalde: Ignasi Ubach. 

Van fer una sèrie de registres i van començar a detenir a gent. Van agafar               

automàticament al que havia estat alcalde al 36, el Fèlix Figueras. Encara que             

ell va salvar a qui va poder abans, com era l’alcalde el van matar a Abrera amb                 

altres olesans. 

L’alcalde nou, l’Ubach, no hi estava conforme amb que els matessin. A ell li van               

dir que no, que se’ls duien presos, en una corda de presos que en deien, que                

vol dir que anaven lligats un darrere l’altre. 

Com havien volat els ponts, van passar pel d’Esparraguera, que estava mig            

volat però que podies caminar-hi, passant amb compte. Quan varen ser a la             

Magarola van veure que allà no els esperava cap camió per anar a Barcelona.              

Els van fer anar cap al Rebato, a Abrera, i quan van veure el cementiri van                

saber el que els hi esperava. Van arribar-hi i van fer dos grups: un de 6 homes i                  

un altre de 4 homes i 2 dones, i els van afusellar als 12. 

Suposo que ja hauràs llegit en algun lloc que hi ha un article de La Humanitat                

on un dels soldats explica tot això. 

Els de la Falange d’Olesa, però, varen agafar a 8 olesans més pel seu compte i                

també els van matar al cementiri d’aquí. Així, en total, varen afusellar a 20.              

D’aquests 20, però, 4 es van escapar. Dos d’ells es van tornar a agafar i els                

van matar i els altres dos sí que es van salvar. 

Als funcionaris olesans els van depurar, a molts! A mestres, a treballadors de             

l’ajuntament, a serenos (que abans eren els que vigilaven els pobles per la             

nit)... 
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EL TREBALL D’INVESTIGACIÓ D’EN CARLES ROCA 

Dels 333 noms que he recopilat, 160 són d’olesans morts a la guerra.             

D’aquests 160, 78 eren menors de 21 anys. Vejam: a l’any 36, la majoria d’edat               

s’assolia, per llei, als vint-i-un anys. Això, amb la guerra, es va modificar i              

traslladar als divuit, però és que els de la quinta del 41 en tenien entre disset i                 

divuit anys. 

Per tant, si la llei s’hagués mantingut estable i no s’hagués rebaixat la majoria              

d’edat, podríem dir que 78 olesans menors van morir a la guerra. Els altres 82               

eren adults. Cal dir que no tots van morir en batalla, molts van emmalaltir del               

tifus o altres malalties quan eren lluitant. 

Per trobar tots aquests noms, va ser una feinada! Sort vaig tenir de gent més               

gran que jo, que havia anat a la guerra i em van ajudar. Tot i així vaig estar-m’hi                  

9 anys, 9 anys per a presentar només el primer dels treballs. A més és clar, jo                 

treballava i hi havia de dedicar prous hores. 

Quan vaig anar a veure a en Josep Benet, que era qui m’havia encomanat              

aquesta tasca, per presentar-se-la li vaig dir que em sabia greu haver estat tant              

de temps. Ell em va dir, escolti, doncs és el primer de Catalunya que m’ho ha                

portat , i va animar-me a estudiar-ho més. 

D’ençà que vaig començar a treballar en això, a l’any 81, he seguit treballant i               

encara he anat buscant coses, remenant per l’arxiu de l’Ajuntament. 

Va passar una cosa, i és clar, tot s’ha d’explicar. Olesa, a l’any 36, era molt                

industrial. Hi havia la fàbrica de Ca l’Isard, hi havia El Molí que en deien, hi                

havia Can Sedó (que encara que és d’Esparraguera, hi anava molta gent            

d’Olesa també)... Llavors, venia gent d’Abrera (he parlat amb dones que ho            

havien fet) que venien a peu per la via i anaven a treballar a Ca l’Isard. Venien                 

a peu, eh! També venia gent de Monistrol, gent d’Esparraguera, gent de            

Martorell, gent de Vacarisses… tots a treballar a la fàbrica. Però a més a més,               

com hi havia tota aquesta indústria i hi havia tanta feina, van venir nois              
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d’Andalusia, Galícia… treballaven a les fàbriques de peó i anaven a dispesa.  

La majoria dels nois s’empadronaven aquí. Quan va esclatar la guerra, com            

que tenien edat militar, els reclutaven aquí, i si morien la notificació de defunció              

no s’enviava als seus pobles d’origen, sinó al nostre ajuntament. També hi ha             

algunes notificacions, com la de Josep Jané Freixas, que eren d’abrerencs,           

perquè com en aquella època Abrera era molt petita (tenia uns 700 habitants),             

algunes competències com les de la Guardia Civil, la revisió d’armes i això,             

requeien aquí a Olesa. 

Tinc per aquí algunes estadístiques… aquest poble fou el que més població va             

perdre del Baix Llobregat Nord. A l’any 36, Olesa tenia 6728 habitants, i l’any              

40 s’havien perdut 942 habitants. No tots van morir: molts, uns 600 van anar a               

França, van canviar de poble o van desaparèixer. Els altres 333 consten com a              

morts. 

De molts morts, en vaig poder notificar a les famílies la defunció. Però els que               

vivien fora, a Andalusia i així lluny, ja és més complicat. Algunes famílies em              

deien que els hi havien dit que la persona era viva. Molts altres que no n’havien                

sabut res des que van marxar a lluitar, ja s’esperaven aquest final.  

Però és clar, hi havia gent supersticiosa, moltes dones amb fills petits que veien              

que els seus marits no tornaven i anaven a vidents o pitonisses que els hi               

donaven falses esperances, deien que veien als seus marits en un desert, a             

França, sense telèfon ni correus per pode’ls-hi escriure o telefonar… Com que            

sense telèfon a França? Si n’hi havia més que aquí? I a França no hi ha pas                 

cap desert, si un cas a Argèlia. Però les pobres dones doncs hi queien. 

LA GUERRA CIVIL I LA SEVA TRASCENDÈNCIA 

La Guerra, per Espanya, va ser la ruïna. Crec que l’Estat mai s’ha recuperat del               

cop econòmic que va suposar el conflicte.  

A Franco se li va vendre el petroli i l’armament, i ja el pagaria si guanyava la                 
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guerra. Alemanya li va deixar avions i tancs que ja els pagaria si guanyava…              

totes les potencies que varen apostar fort per ell van fer el mateix. 

La República, com era la que tenia l’or, va haver de comprar armament a              

Rússia. Tot plegat comportà una despesa immensa que va deixar al país en             

una situació econòmica molt mermada. 

Pel que fa la memòria històrica i la consciència social, jo he estat a França, he                

estat a Holanda, a Bèlgica, a Alemanya, a Itàlia. A tots aquests països, als              

pobles hi ha monuments a les víctimes que van anar a lluitar al front. 

A Espanya ho has vist gaire? Per això aquí a Olesa vaig impulsar que es fes                

aquest memorial. El monument, fet a partir de donacions d’olesans i olesanes,            

era en memòria de totes les víctimes de la Guerra Civil, no a les de dretes ni a                  

les d’esquerres, sinó a totes, perquè és una vergonya però gairebé no se n’ha              

parlat, i s’hi ha passat de puntetes per la guerra. Al memorial hi ha, sota terra                

un tub d’acer inoxidable ben aïllat amb tot el llistat de les víctimes, les del 36,                

39… tots son allà. 

Avui dia sembla que la gent jove té una mica més d’interès en aquest tema que                

les generacions anteriors, que han estat més silencioses. Potser perquè el           

franquisme és més viu del que sembla, però actualment els joves tenen més             

ganes d’estudiar aquells fets. 

 

Esquerra: Memorial a les Víctimes de la Guerra Civil a Olesa, situat al cementiri de Can Singla i 
inaugurat al 1994. Dreta: Inauguració de la nova placa commemorativa a les víctimes, al memorial 

del cementiri olesà de Can Singla. 1 de Novembre de 2016. A l’esquerra en Carles Roca, i a la 
dreta l’Alcaldessa d’ Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon Monclús. 
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6. CONCLUSIÓ 
La tasca de recerca ens ha permès respondre als plantejaments que, a mode 

d’hipòtesis, trobem en la introducció a aquest treball. 

Centrem-nos per començar en la primera de les hipòtesis: 

1. La repressió franquista tenia com a objectiu no només l'anihilació dels           

considerats enemics del règim, sinó també la paràlisi de la societat arran            

del terror que aquesta va generar. 

Aquesta afirmació queda totalment confirmada. Tot i el caràcter sovint          

subversiu de la violència feixista durant la República, aquesta es convertí en            

una pràctica sistemàtica i hegemònica quan, un cop iniciada la Guerra Civil, els             

militars ocupaven territoris arreu d’Espanya. 

La violència nacional a la rereguarda constituí el redimensionament i execució           

dels actes d’odi que ja en els anys anteriors s’havien gestat. El caràcter             

d’aquestes accions repressives tenia bàsicament tres objectius: 

- El càstig envers els republicans i les esquerres per les accions polítiques o             

socials empreses en els anys en què aquestes forces foren dominants i            

tenien llibertat. 

- La pràcticament total eliminació de les persones que havien estat          

involucrades en els actes esmentats en el punt anterior. Franco no va            

plantejar la Guerra Civil com una simple ocupació del territori espanyol. La            

seva pretensió, tal com demostren les seves estratègies bèl·liques, era          

desmuntar, anihilar, una Espanya per a la construcció d’una nova. 

En aquesta “nova Espanya” que Franco divisava no hi tenien cabuda           

aquells que havien defensat la República i participat d’ella. Els rebels no            

volgueren una rendició dels seus enemics, que hagués comportat la          
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convivència amb aquests. La seva intenció era la de vèncer per tal de poder              

eliminar sense pietat als contraris a la seva ideologia.  

No cal dir que aquest objectiu fou complert amb escreix: l’abolició total de la              

resistència, tret de casos molt aïllats com poden ser els maquis, i            

l’hegemonia total i indiscutible del feixisme, sense cap mena de veu           

discordant, foren una realitat quan l’any 1939 el règim es va constituir. 

- La funció d’exemplaritat dels càstigs fou el tercer propòsit dels sublevats. El            

fet que molts actes repressius fossin executats en públic (afusellaments,          

desfilades de dones rapades…) no era gratuït.  

Si bé serví a alguns dels partidaris del règim per celebrar, o fins i tot               

deleitar-se amb aquestes imatges terrorífiques, aquest no fou el principal          

efecte de tals espectacles macabres. De fet, l’exhibició de la violència i les             

humiliacions era fonamentalment una manera efectiva d’escampar el terror         

entre la població.  

La contemplació d’escenes tant cruentes advertia als espanyols i         

espanyoles que queien en mans dels franquistes que el nou règim no tenia             

miraments a l’hora de castigar als que s’alcessin en contra d’aquest, ni tan             

sols als que ho fessin amb accions més simbòliques que efectives (és el             

cas de les noies saragossanes que varen perdre la vida per teixir una             

bandera republicana, per exemple ). 130

Sens dubte, el terror immobilitzava. La carta de presentació dels nacionals,           

que després esdeveniren el govern d’Espanya, era aquesta, i amb ella           

deixaven clar que el nou règim seria indiscutible. 

Aquests tres objectius serveixen per definir tant la repressió d’entre 1936 i 1939             

com la posterior. Durant el primer any de franquisme, que és el període estudiat              

en la part pràctica, el govern de Franco va seguir treballant en aquesta direcció.  

130 Vide  pàg. 84 
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Amb la totalitat del territori en les seves mans, els feixistes van poder elaborar,              

si cap, mecanismes més efectius encara per assegurar-se l’èxit en les tres            

metes presentades. Els camps de treball, les presons plenes a vessar de            

presos torturats, els consells de guerra i els judicis militars són alguns dels             

exemples d’aquesta mecànica del terror. 

No obstant, aquests no són els únics camps d’actuació dels rebels en matèria             

de repressió. És en aquesta direcció que va la segona hipòtesi presentada            

inicialment: 

2. La repressió franquista va adoptar múltiples formes, estenent-se a         

camps com la economia, la política o la cultura. En aquest tercer cas             

afectà sobretot a les regions d'Espanya amb peculiaritats culturals, com          

és el cas de Catalunya. 

Aquesta afirmació també ha quedat clarament confirmada. En el cas del           

franquisme, la violència fou la senyal d’identitat de la seva repressió. Això no             

vol dir, però, que sigui l’únic tipus de coerció que va existir durant el règim. 

Si bé a través de la bibliografia consultada ja es feia palès aquest caràcter              

multidisciplinari de la repressió, això s’ha pogut comprovar amb la part pràctica            

del treball, és a dir: amb l’estudi de la documentació olesana i martorellenca ha              

quedat demostrat la veracitat d’aquestes premisses. 

És indiscutible que el poder que exercien els ajuntaments a nivell local era             

increïblement gran. l’Alcaldia havia d’estar al corrent, per llei, de tot allò que             

passava al municipi. I no només això; el paper de l’alcalde no era de simple               

observador de les iniciatives ciutadanes: juntament amb altres organismes com          

la Falange o la Guàrdia Civil exercia un control ferri dels aconteixements,            

essent sovint necessària la seva autorització per a la celebració dels mateixos. 

Els alcaldes franquistes dels pobles que s’han estudiat varen exercir una           

important tasca de reconstrucció de la vida quotidiana a les seves vil·les, sovint             

travada per les enormes destrosses que s’havien herretat de la guerra.           
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Aquestes destrosses podien ésser obra tant dels republicans, per exemple en           

el cas de la voladura de ponts, com dels mateixos nacionals, que es el cas del                

bombardeig aeri sobre Martorell. 

Altra mena de problemes que varen tenir els alcaldes per engegar la vida local              

foren la falta d’abastament o, en el cas d’Olesa, la falta del combustible i les               

matèries primeres que necessitaven les indústries per treballar. 

Aquest esforçs i tasca dels alcaldes pot implicar una millora relativa de la             

qualitat de vida dels martorellencs/enques o olesans/es, però en cap cas una            

millora en el camp de les seves llibertats.  

La clausura de casals socials, la depuració de funcionaris i funcionàries o la             

fermesa dels alcaldes per signar informes negatius sobre persones         

empresonades en camps de concentració o batallons de treballadors fou una           

realitat. Així doncs la tasca dels ajuntaments durant el primer any de silenci es              

basà en tres aspectes bàsics: 

- La reconstrucció i reorganització, com hem dit abans, de la vida local i             

quotidiana als pobles, per tornar a la normalitat després de tres anys de             

gran inseguretat. 

- L’execució d’accions repressives clares, tant fruit de la iniciativa pròpia          

(prohibició de símbols que no fossin nacionals a les festes de Martorell,            

signatura d’informes molt negatius que podien suposar altes penes per a           

molts presos, depuració de funcionaris locals…) com fruit de les ordres           

que venien d’instàncies superiors (com és el cas de la prohibició de la             

llengua catalana). 

- El control exhaustiu de la vida local, que permetia evitar la celebració            

d’actes que no es consideressin absolutament encabits dins de l’ideari          

feixista imperant. 
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L’obra dels ajuntaments constituïa, per tant, repressiva, tot i que no violenta de             

manera directa. Es tracta de repressió social, econòmica i cultural recolzada           

per les lleis del règim. 

Un cop hem analitzat l’actuació local i hem confirmat que aquesta era de caire              

repressiu i afectava a molts àmbits diferents, a l’hora de mirar a les actuacions              

a nivell estatal hem d’acceptar nolens volens que la repressió també es            

caracteritzava per aquests trets assenyalats. 

Això és lògic si tenim en compte que les actuacions repressives a nivell             

municipal estaven construïdes sobre un Estat que les permetia, promovia i           

n’era la base. Així queda demostrat amb l’aprovació de les lleis de depuracions,             

per exemple. Sense aquestes lleis estatals que assenyalaven la necessitat de           

purgar les institucions, els municipis no hagueren pas realitzat aquesta “neteja”. 

Amb aquesta reflexió la primera part de la segona hipòtesi queda           

completament demostrada. La segona part fa referència a les peculiaritats de           

territoris com Catalunya i la major repressió cultural sobre aquestes zones. 

En aquest cas, també podem dir que es confirma allò plantejat. És lògic que a               

més activitat cultural, més repressió cultural va ésser aplicada. L’objectiu dels           

nacionals fou la supressió de les identitats territorials paral·leles a l’espanyola, i            

per tant tot símbol de singularitat territorial abominava als feixistes. 

Això explica els esforços continuats del nou estat per esclafar tant les idees             

catalanistes com les autoritats catalanes d’autogovern, fins i tot quan aquestes           

eren fora del territori espanyol. L’assassinat de Companys és tot un símbol            

d’aquesta persecució. La mort del president és la mostra més clara de l’intent             

del règim d’assassinar tot allò que anés en contra de la unitat de la pàtria: tot i                 

que es tracta d’un acte de repressió física, l’execució de Companys fou un gran              

acte de repressió ideològica i cultural. 
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Així queden demostrades, per tant, les dues hipòtesis inicials, de la mateixa            

manera s’ha realitzat un anàlisi de la repressió durant aquest període històric            

que s’ha treballat. 

Podem establir, amb tot el que hem vist, que la repressió primer rebel, i              

després franquista fou d’una brutalitat tal, i en tants àmbits diferents, que            

suposà la desaparició de la societat espanyola tal com era entesa abans de             

l’arribada al poder del feixisme.  

La reconstrucció d’un nou Estat que va venir després es va fer sobre el              

cobrament previ de desenes de milers de víctimes de tota mena (morts i             

mortes, reclusos i recluses, depurats i depurades, etc.). 
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8. ANNEX 

ANNEX 1: Reacció dels socialistes de Valladolid arran de la celebració de            

l’acte fundacional de la FET y de las JONS a la ciutat (1934) 

RESPOSTA DELS SOCIALISTES DE VALLADOLID «¡TRABAJADORES      

VALLISOLETANOS! Los representantes en España del verdugo Hitler        

pretenden provocarnos. Los criminales partidarios de la implantación del         

régimen del hacha y del patíbulo, del fascismo sangriento, y a su cabeza el hijo               

del dictador Primo de Rivera, […] intentan - si nosotros se lo permitimos –              

celebrar un acto en esta capital el domingo día 4 del próximo mes de marzo, de                

propaganda de sus venenosas ideas. Estos profesionales del crimen, alentados          

y favorecidos por el Gobierno contrarrevolucionario y, por lo tanto, preparador           

del fascismo, de Lerroux-Gil Robles, quieren convertir a Valladolid en el campo            

de sus actuaciones: pretenden sea esta capital el centro de sus conspiraciones,            

pero no cuentan con su enemigo de clase; ellos creen que en Valladolid no              

existe un proletariado revolucionario, más se equivocan si así piensan. […]           

Camaradas todos: Las Juventudes Socialistas y Comunistas, comprendiendo        

que sus intereses son los mismos y que todos sufriríamos las consecuencias            

de la implantación de un régimen fascista, hacen causa común y se dirigen a              

todo el pueblo laborioso de Valladolid., a todos los que sientan su deber en              

estos momentos, para decirles que no pierdan un instante, que se movilicen            

inmediatamente y den la adecuada respuesta a estos osados criminales que           

quieren erigirse en verdugos del Pueblo trabajador. […] ¡TRABAJADORES         

TODOS! ¡Demos la respuesta que merecen, a estos émulos de Hitler! En las             

inmediaciones del teatro Calderón confían encontraros los jóvenes        

revolucionarios el próximo domingo. ¡A la acción! ¡Contra la reacción y el            

fascismo! […] LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS Y COMUNISTAS. Valladolid,        

26-II-34».  
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Font: ¡Trabajadores Vallisoletanos! (28-02-1934), APMR (FMTR), caja 1,        

carpeta 1, nº 13. 

 

ANNEX 2: Fragment del llibre The crime on the road Málaga-Almería 

(1937), de Norman Bethune 

Teníamos que maniobrar entre los carros rotos y los camiones abandonados.           

Los burros moribundos habían sido arrojados a las playas, donde la gente            

yacía también, con la lengua inflamada en sus bocas secas. Paramos un            

momento y fuimos engullidos por una multitud de súplicas, de manos           

intentando alcanzar el camión, gente pidiendo agua y transporte. 

Les dimos nuestras cantimploras y seguimos avanzando. Pronto se hizo la           

noche. A nuestro lado oíamos el paso apretado de los refugiados. Sin luces era              

imposible conducir, y al fin nos detuvimos. Un grupo de militares se acercó a              

nosotros. –Los fascistas avanzan deprisa hacia el este- nos dijeron. La           

siguiente ciudad era Motril, y ya debía estar en manos enemigas. No había             

frente. No había resistencia. Toda la región costera estaba cayendo en manos            

de las tropas extranjeras de Franco. 

Resolvimos regresar para dedicarnos a transportar a los más desvalidos.          

Descargamos el equipo y las existencias de sangre, para hacer sitio y mandar             

el material con la primera ambulancia que pasase, después abrimos las puertas            

traseras. Se podía ver la excitación en los rostros de los refugiados. Todos             

esperaban, pero sin saber si tendrían posibilidades. Una multitud de padres y            

madres se apretó alrededor del coche. Decidimos transportar a las familias que            

tuviesen más niños, y a los niños sin padres, que eran incontables. Llevábamos             

a treinta o cuarenta personas en cada viaje durante tres días sucesivos a             

Almería, al Hospital del Socorro Rojo Internacional, donde recibían cuidados          

médicos, comida y ropa.  
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"Llévense a este"'; "miren este niño'; "este está herido". Los niños envueltos de             

brazos y piernas con harapos ensangrentados, sin zapatos, con los pies           

hinchados aumentados de dos veces su tamaño, lloraban desconsoladamente         

de dolor, hambre y agotamiento. Doscientos kilómetros de miseria. Imagínense,          

cuatro días y cuatro noches, escondiéndose de día entre las colinas ya que los              

bárbaros fascistas los perseguían con aviones, caminaban de noche agrupadas          

en un sólido torrente, hombres, mujeres, niños, mulos, burros, cabras gritando           

los nombres de sus familiares desaparecidos, perdidos entre la multitud.  

¿Cómo podíamos elegir entre llevarnos a un niño muriéndose de disentería o            

entre una madre que nos contemplaba silenciosamente con los ojos hundidos           

llevando contra su pecho a un niño nacido en la carretera hacía dos días?. Ella               

había parado de caminar durante diez horas solamente. Aquí había una mujer            

de sesenta años incapaz de seguir arrastrándose para dar un paso más, sus             

gigantescas piernas hinchadas con úlceras y varices sangrando dentro de sus           

rotas sandalias de trapo. Muchas ancianas abandonaban simplemente esta         

lucha, se tendían a los lados de la carretera y esperaban la muerte. 

 

 
Esquerra: Norman Bethune carregant la seva ambulància de refugiats. Dreta: el Dr. i la seva 

unitat de transfusions sanguínies. 
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ANNEX 3: Queipo de Llano 

Ban de Guerra aprovat per Queipo de Llano a Sevilla el dia 19 de Juliol de                

1936. 

ESPAÑOLES: Las circunstancias extraordinarias y críticas por que atraviesa         

España entera; la anarquía que se ha apoderado de las ciudades y los campos,              

con riesgos evidentes de la Patria, amenazada por el enemigo exterior, hacen            

imprescindible el que no se pierda un solo momento y que el Ejército, si ha de                

ser salvaguardia de la Nación, tome a su cargo la dirección del país, para              

entregarlo más tarde, cuando la tranquilidad y el orden estén restablecidos, a            

los elementos civiles preparados para ello. En su virtud y hecho cargo del             

mando de esta División, 

ORDENO Y MANDO 

- Primero.- Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de            

esta División. 

- Segundo.- Queda prohibido terminantemente el derecho a la huelga.         

Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas, los           

directivos de los Sindicatos, cuyas organizaciones vayan a la huelga o           

no se reintegrasen al trabajo los que se encuentren en tal situación a la              

hora de entrar el día de mañana. 

- Tercero.- Todas las armas, largas o cortas serán entregadas en el plazo            

irreductible de cuatro horas en los puestos de la Guardia Civil más            

próximos. Pasado dicho plazo serán igualmente juzgados en juicio         

sumarísimo y pasados por las armas , todos los que se encuentren con             

ellas en su poder o en su domicilio. 

- Cuarto.- Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas           

los incendiarios, los que ejecuten atentados por cualquier medio a las           

vías de comunicación, vidas, propiedades etc. y cuantos por cualquier          

medio perturben la vida del territorio de esta División. 
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- Quinto.- Se incorporarán urgentemente a todos los Cuerpos de esta          

División, los soldados del Cap. XVII del Reglamento de Reclutamiento          

(cuotas) de los reemplazos 1931 a 1935, ambos inclusive y todos los            

voluntarios de dicho reemplazo que quieran prestar este servicio a la           

Patria. 

- Sexto.- Se prohíbe la circulación de toda clase de personas y carruajes            

que no sean de servicio, desde las nueve de la noche en adelante. 

Espero del patriotismo de todos los españoles, que no tendré que tomar            

ninguna de las medidas indicadas en bien de la Patria y de la República. 

Sevilla, a 18 de julio de 1936 

El general de la División : GONZALO QUEIPO DE LLANO 

 
 

A dalt: Imatge de Queipo de Llano en 

les seves xerrades a Radio Sevilla.  A la 

dreta: Il·lustració de Josep Escobar, per 

a L’Esquella de la Torratxa , 14/8/1936 
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ANNEX 4: Carlota O’Neill ANNEX 5: Nerva 
       i la seva família ANNEX 5: Nerva 

 

Aquesta foto de Nerva es troba al Museo Minero de Ríotinto . Es veu la desfinalda al poble el dia                   
18 de juliol de 1937 
 
ANNEX 6: Mapa de l’evolució del front de la Guerra Civil Espanyola, així             
com de les batalles, ofensives, i bombardeigs més importants 
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ANNEX 7A: Documentació d’interès de la Causa General, extreta del 
portal online de l’Arxiu Històric Nacional - Martorell 
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ANNEX 7B: Documentació d’interès de la Causa General, extreta del          
portal online de l’Arxiu Històric Nacional - Olesa de Montserrat 
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ANNEX 8. Documents dels quals s’han extret les xifres per elaborar les            
gràfiques d’educació a Olesa (a dalt)  i Martorell (a baix) 
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MARTORELLENCS I MARTORELLENQUES CITATS A DECLARAR A UN JUTJAT O DELS QUALS UN JUTJAT EN DEMANA 
INFORMACIÓ

Amb les presons plenes,  el  final  de la  guerra va  suposar  la  posada en marxa dels  processos judicials  sobre els  detinguts,

majoritariament, per motius polítics. Molts ciutadans i ciutadanes eren citats/des a declarar com a testimonis de les accions que

havien comès els seus veïns des del 18 de juliol de 1936 fins l’arribada de les tropes nacionals a Martorell. De la mateixa manera,

moltes altres persones que havien fugit a França per evitar represàlies per les seves accions (o fins i tot altres que eren encara

residents a l’Estat Espanyol)  estaven essent investigades.

Aquesta taula és un recull de tots els habitants de Martorell que durant els primers mesos de dictadura varen ser investigats (i per

tant, se’n van demanar informes) o bé citats per a declarar. És possible que moltes de les persones de les quals les autoritats

judicials varen demanar informes es trobessin preses, però no s’han trobat documents que confirmin aquesta informació. Aquelles

persones que sí, hem pogut confirmar amb documentació addicional que es trobaven recloses, estan recollides en la llista de

presos martorellencs. Al final de la taula troben un exemple d’informe emés des de l’Ajuntament de Martorell cap a un Jutjat Militar:

es tracta d’informació sobre Antonio Saus Villarreal, dirigent destacat d’ERC.

Cognoms Nom Edat Professió Direcció Filiació
Incorporació a

l'exèrcit
Adhesió
al GMN

Jutjat que el/la cita i data Altres

Alemany María - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(16/05/1939 a les 9h.)

Testimoni

Amat Casanova José - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(30/3/1939, 10h)

-

Antón Aparicio Angel 31 Calderer C/Pedro Puig nº85 - - -
Auditoria de Guerra de la 4ª Regió Militar (San 
Feliu de LLobregat) (23/03/1940)

-

Arisó Bujons Ramón - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat 
(24/04/1939 a les 9h)

Testimoni

Arroyo Romero Bárbara - -
C/San Bartolomé 
nº2

- - - Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat
Assitent a les reunions de Mujeres 
Libres però de bona conducta

Artiola Pajals Adelaida 57 - - - - Hostil Jutjat Militar de San Feliu de LLobregat 
(22/05/1940)

Va amenaçar a persones de dretes i
es manifesta hostil i oposada al 
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GMN

Asturias Tomé Francisco 23 - - - Forçós Adherit
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(11/04/1939 a les 10h)

-

Bacardit 
Torrents

Marcelino - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(29/12/1939 a les 16h)

Testimoni

Balagué Puig Juan - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat 
(29/12/1939 a les 16h)

Testimoni

Balaguer Francisco - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(30/3/1939, 10h)

-

Balaguer Puig Juan - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(29/12/1939 a les 16h)

Dretà i ex-captiu

Batllavell Palet Francisca - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(29/12/1939 a les 16h)

Testimoni

Blanch Gil Antonio - - - - - -
Jutjat Militar de l'Hospitalet de Llobregat 
(18/5/39, 10:30h)

Testimoni

Botifoll Puig Eulàlia - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(16/05/1939 a les 9h.)

Testimoni

Bou Nive Carmen - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(16/05/1939 a les 9h.)

Testimoni

Casanovas Tió Faustino 20 - - - Voluntari -
Jutjat Militar C de Bilbao (12/1939) i Jutjat 
Militar de San Feliu de LLobregat (05/1940)

A causa de la seva joventut, va ser 
coaccionat per allistar-se i el seu 
germà va morir a l'Exercit Nacional

Castellá Arias Carlota - - - - - -
Jutjat militar de Sant Feliu de LLobregat 
(29/12/1939 a les 16h)

Testimoni

Clanchet Beleito Miguel - - - PSOE - - Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat

Se'n demana informació. Element 
socialista, freqüentava el Comitè. 
Va fugir del poble, requisant abans 
un amula i un carro.

Cusido Francisco - Jornaler - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(16/05/1939 a les 9h.)

Testimoni

Doménec 
Domingo

Jaime - - - - - -
Jutjat Militar de l'Hospitalet de Llobregat 
(18/5/39, 10:30h)

Testimoni

Farré Maltrat Alfonso - - - - - -
Jutjat d'instrucció Provincial nº2 de 
responsabilitats polítiques (demanda informe) 
(27/02/1940)

-

Folquer Amat1 Eusebio 43 Músic - - Voluntari 45ª 
Divisió

Adicto Jutjat d'instrucció militar nº5 (Barcelona) Obligat per la falta de diners i per 
alimentar al seu fill, va ser voluntari

1Eusebi Folquer i Amat fou sardanista. A Martorell hi ha un carrer amb el seu nom:  http://www.amartorell.com/html2/public/portal?
showContent=NOTICIES&content=76997 
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com a mestre de la Banda de la 45ª
Divisió Roja

Garrigosa 
Longuera

José - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(30/3/1939, 10h)

-

Gaset Llopis José 21 - - - Forçós - Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat Se'n demana informació.
Hernández 
Vicente

Francisco - - - - - -
Jutjat Instructor Provincial nº 3 de 
Responsabilitats Polítiques (Barcelona)

Se'n demana informació

Huguet Gili Rosa - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat 
(13/04/1939 a les 9h.)

Testimoni

Huguet Olivé Rosa - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat 
(2/05/1939)

Testimoni

Jorba Josefa - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(16/05/1939 a les 9h.)

Testimoni

Mas Cano Francisco - - - - - -
Jutjat Militar de l'Hospitalet de Llobregat 
(18/5/39, 10:30h)

Testimoni

Masana Pages José - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(30/3/1939, 10h)

-

Mestres 
Mestres

Emilio 33 - - UGT - - Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat

Se'n demana informació. Va 
patrullar armat, va saquejar el 
cinvent de les Mrcedaries, destruir 
el Crist del C/Nou, incendiari de 
temples.

Miró Bonastre Franciso - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(16/05/1939 a les 9h.)

Testimoni

Padrosa Josefa - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(16/05/1939 a les 9h.)

Testimoni

Parellada Bros Juan - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(29/12/1939 a les 16h)

Testimoni

Parés Domingo José - - - ?

Voluntari al 
desembarcam
ent de 
Mallorca, on 
fou ferit

- Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat

Se'n demana informació. Destacat 
element socialista, va ser regidor i 
tinent d'alcalde de Martorell 
durant la Guerra, però mai va 
formar part del Comitè de Milícies 
Antifeixistes. Se'l relaciona amb 
"hechos macabros". Se'l denomina 
perillós, destacat element 
revolucionari i enemic de la 
societat, amb esperit subversiu.

Pascual Julivert Jacinto 23 - C/San José nº8 ERC Voluntari 
"Caballería 

- Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat Se'n demana informació. Va 
participar en els fets del 6 
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Roja" d'octubre i va patrullar amb armes

Peralta Bernadí Juan - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat 
(29/12/1939 a les 16h)

Testimoni

Porca Más Jaime 23 - C/San Francisco ERC

Voluntari a la 
columna 
Macià - 
Companys 
(04/09/1936)

- Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat
Se'n demana informació. Va 
patrullar armat i presumia de la 
seva actuació al front.

Porta Botifoll Joaquin - - - - - -
Jutjat Militar de l'Hospitalet de Llobregat 
(18/5/39, 10:30h)

Testimoni. Dretà, catòlic, 
espanyolista.

Puig Alemany Felio - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(16/05/1939 a les 9h.)

Testimoni

Pujol Domenech Vicente - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat 
(13/04/1939 a les 9h.)

Testimoni

Román Lizón Manuel - - - UGT

Voluntari a la 
columna Baix 
Llobregat 
(18/11/1936) i
després al 
Batallón de la 
Muerte

- Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat

Se'n demana informació. Va 
participar de l'inacutació d'una 
casa, dos membres del a qual foren
assassinats.

Sabat 
Cañameros

José - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat 
(24/04/1939 a les 9h)

Testimoni

Salinas Banegas Pedro - - - - - -
Jutjat Instructor Provincial nº 3 de 
Responsabilitats Polítiques (Barcelona)

Se'n demana informació (també 
des de Ferrocarrils). Va patrullar 
armat, va participar en el fets del 6 
d'Octubre i anava amb els 
incendiaris. Va amenaçar a un tal 
Solignac, del poble, de que si anava
al front el mataria.

Saus Villareal Antonio - - -

Dirigent 
local de 
ERC i del 
Sindicat 
Vitícola.

- Hostil
Auditoria de Guerra de la 4ªRegió Militar (San 
Feliu de LLobregat) (13/01/1940)

Regidor de l'Ajuntament durant la 
Guerra, company de Cortadella, va 
abandonar la localitat a l'entrada 
de les tropes Nacionals. En alguns 
informes s'assenyala bona 
conducta i que va fer favors a 
famílies de dretes. Servidor del 
Comité de Milicies Antifeixistes

Sitges Puigdoller Juan - - - - - - Jutjat Militar del Tercio de Santiago
Acusat de deserció, s'ordena la 
seva immediata detenció
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Suriols Miguel - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(16/05/1939 a les 9h.)

Testimoni

Termes Almirall Fernando - - - - - -
jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(13/04/1939 a les 9h.)

-

Ventura 
Cardona

Teresa - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de Llobregat 
(13/04/1939 a les 9h.)

Testimoni

Vive Ana - - - - - -
Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat 
(16/05/1939 a les 9h.)

Testimoni

Vives Morachs Benito 56 Pagès C/Calvo Sotelo nº1 ERC - - Jutjat Militar de Sant Feliu de LLobregat Ober pacífic, bona conducta

148



365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  Marina Moreno Navarro

MARTORELLENCS DELS QUALS ALGUN REGIMENT DE FERROCARRILS HA DEMANAT UN INFORME

Martorell és, per la seva localització privilegiada, un important nus ferroviari. Un cop instaurada la dictadura els Regiments de

Ferrocarrils, així com la companyia MZA varen començar a demanar a les alcaldies informes dels treballadors o treballdores dels

seus batallons. Entre gener de 1939 i gener de 1940 varen ser 68 els informes d’aquestes característiques que el nou ajuntament

va haver d’elaborar per a la citada companyia.

Cognoms Nom Edat Professió Direcció Filiació Incorporació a l'exèrcit Adhesió al GMN Altres

- Antonio - - -
Junta de Juventudes Libertarias 
(Federació de la Indústria 
Ferroviaria de la CNT)

- Adherido -

Acosta de la 
Cruz

Sebastián 39 Ferroviari - -
Cuerpo Uniformado de 
Seguridad (1/09/1938)

- Bona conducta, pacífic

Aguilá Pérez Julio 26 Ferroviari - - Forçós - Excel·lent conducta
Agut 
Matutano

Vicente - - - - - - Bona conducta, pacífic

Alcaraz 
González

Alfonso - - Can Bros - Voluntari -

Segons alguns veïns, els 
primers dies de guerra va 
efectuar registres i va 
amenaçar a dretans de Can 
Bros

Alcázar García Benito - Obrer de via - - - No hostil
Se'l va veure fer guàrdia 
armat

Algueró 
Quintana

Bienvenido 31 Ferroviari - - - Adicto -

Altadí Suné Miguel 42 Ferroviari - - - - Pacífic, bona conducta
Alvarez 
Alonso

Maximo - - - - - - Pacífic, bona conducta

Arnal Faustino - - - -
Voluntari a la Columna Hilario 
Zamora (24/07/1936)

No adherido
Participà al saqueig de Caspe. 
Ja a Martorell, deia haver-ho 
netejat de feixistes

Barba Pujadas Esteban - - - - - Adherido -

Bargues 
Tobella

Jaime - - - -
Voluntari a la Columna Macià -
Companys (04/09/1936)

No adherido
Propagandista i provocador 
dels fets del 6 d'octubre. Va 
estar en un CC francès

Begrie Eliseo - - - CNT - - Molta propaganda del Front 
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Tarragó Popular
Benítez 
Puente

José - - - - - - Pacífic, bona conducta

Bernadís 
Martínez

Luis - - - - Forçós No adherido
Propagandista del Front 
Popular

Bonastre 
Amill

Magín - - - - - - Pacífic, bona conducta

Boria Papaseit José 32 Ferroviari - - - Adicto Bona conducta. Religiós
Brau Ros Agustin 22 Ferroviari - - - - Pacífic, bona conducta

Brichs Munné Salvador - - - -
Voluntari columna Baix 
Llobregat (18/11/1936)

-
Allistat per falta de recursos 
econòmics, de bona 
conducta.

Canals Julia Cristobal - - - - - -
Va abandonar el poble a 
l'arribada de l'Exèrcit Nacional

Cardo 
Raventós

Florencio 23 - - CNT - -

Element roig destacat: 
incendiari i profanador de 
temples. Directiu sindical. Va 
fer registres a persones de 
dretes

Cervelló Pino Enrique - - - - - No hostil -
Diaz Garcia Pedro 25 Ferroviari - - Forçós Adherido Pacífic

Escalé 
Ferrerol

Ramón 38 Ferroviari - - - -
Simpatitzant del Front 
Popular, va fugir a l'arribada 
dels nacionals

Gallego Ureña Miguel - - - - Forçós - Pacífic, bona conducta
Garcia 
Calventós

Simón 32 Ferroviari - - - No hostil Bona conducta, pacífic

Garcia Saez Antonio 31 - - - Voluntari -
Simpatitzava amb la CNT. A 
l'hora de marxar al front va 
desobeir

Garcia Soler Sebastián - - - - - -
Pacífic, bona conducta i 
simpatitzant de la CNT

Gareo Murria Ramón - - - - - No hostil -
Garrido 
Martinez

Francisco 33 Ferroviari - - - Afecto -

Garrique 
Garcia

Blas 39 Ferroviari - - - -
Simpatitzant ERC, bona 
conducta

Gómez 
Riambau

Juan - - - - - No adherido
Va formar part dels 
incendiaris

Hernandez Francisco 21 - - - Voluntari a la Columna Ascaso No adicto Se'l descriu com individu 
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Vicente (05/11/1936)

pervers. Se'l relaciona primer 
amb l'assassinat dels 
sacerdots i amb els camions 
incendiaris de temples. Va 
vigilar armat el poble.

Herrero Santiago 40 - - Falange Local - Afecto -
Jacas Gisbert Lorenzo 34 Ferroviari - - - Adicto -
Loriz Cabero Bernardino 38 Ferroviari - - Forçós - -
Maestre 
Escolano

José - - - - - No hostil
Propagandista d'esquerres 
però pacífic

Maguem Noé Luis 34 Ferroviari - - Forçós Adherido Bona conducta

Margalet Miguel - - - - - No adherido
Propagandista del Front 
Popular

Martinez 
Gimeno

Cesáreo - - - -
Voluntari a la Columna 
Companys (04/0971936)

-
Actiu els primers dies de la 
revolució i propagandista

Martínez 
Gironès

Vicente - - - UGT (obligat) - - Bona conducta, pacífic

Martinez 
Marzo

Eladio - - - - - - Bona conducta

Mas Sallent Francisco - - - Front Popular No va anar al front No adherido

Part activa dels fets del 6 
d'octubre, firmant de 
manifestos de l'esquerra, 
propagandista. Va passar 4 
mesos en un CC francès i va 
tornar

Medina Teresa - - C/ Comerç, nº 2
Dirigent de la Secció Femenina 
del PSUC

Directiva del Socors Roig 
Internacional

- -

Moliner 
Albert

Antonio - - C/Clavé nº57 - - -
Nomès s'ha trobat el 
document on es demanda 
informació

Navarro 
Mateo

Antonio - - - CNT - - Va patrullar armat

Navarro Roch Miguel - Ferroviari
Edifici de la 
Estació

- - - Separatista

Novales 
Jordana

Isidro - Ferroviari
Paseo Puente 
Diablo nº2

CNT - - Simpatitzant FP

Ortega Miguel Eugenio - - - -
Voluntari a la Columna 
Companys

- No va cometre cap delicte

Palau Oliveras Santiago 24 Ferroviari C/ Santa Ana, nº 
9

- - - Bona conducta, ha rebut tres 
creus condecoratives de 
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l'exèrcit nacional
Pàmies Francisco 34 Ferroviari - - - Adicto -
Perelló Pacual Jeremías 27 - - - Forçós - Pacífic, bona conducta
Pous 
Domènech

Juan - - C/ Gomis, nº 15 - - No hostil -

Puerta 
Siñuela

Adolfo - - - - - -
Simpatitzant Front Popular. 
Pacific, bona conducta

Pueyo Salinas Mauricio - - - - - -
Bona persona, simpatitzant 
del GMN i pacífic

Pujol Mallofré José 43 Ferroviari -
Directiu de la secció ferroviaria 
de la UGT

- -
Simpatitzant del Front 
Popular

Quintana 
Fonts

Antonio 39
Lampista 
ferroviari

C/Padró nº10 Front Popular - - Va fer servei d'armes

Regas Mauret Juan - - - - - No hostil -
Rincón 
Domínguez

Manuel 41 Ferroviari - CNT, president Voluntari - Va patrullar armat

Rosell Puli Pedro 20 Ferroviari - - - Adherido Pacífic
Royo Alonso Antonio - - - - - Adherido -
Ruiz Carrillo José 27 Ferroviari - - - No hostil Pacífic, bona conducta
Sáez De Pablo Isidro - - - - - - Pacífic, bona conducta

Sala Juan 34 Ferroviari - - Forçós -
Simpatitzant de l'esquerra, 
pacífic

Salinas 
Banegas

Pascual 35 - - Front Popular Forçós No adicto Bona conducta

Tobella Puig José 31 Ferroviari - - - Adherido -

Valls Caudet Rafael - - - -
Voluntari a la Columna Ferrer i
Guàrdia (17/9/1936)

-
Va formar part dels 
incendiaris

Viu Martinez Benito 33 - - - - No hostil -
Vives Miguel - - - - - No hostil -
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MARTORELLENCS QUE ENTRE GENER DE 1939 I GENER DE 1940 VAREN PASSAR PER UN CAMP DE CONCENTRACIÓ O
UN BATALLÓ DE TREBALLADORS

Molts més martorellencs dels que sembla varen acabar en camps de concentració franquistes o en batallons de treballadors,

estesos arreu del país. Amb l’anàlisi d’aquest breu segment històric, si bé s’han pogut conèixer 68 noms de presos i treballadors,

només de 3 s’ha pogut arribar a conèixer la data del seu alliberament. El mecanisme per obtenir els avals dels presos sempre era

el mateix (al final hi ha un exemple).

Cognoms Nom Edat Lleva Professió Pares Direcció
Filiaci

ó
Incorporació a

l'exèrcit
Camp de Concentració o BBTT

Adhesió al
GMN

Altres

- Mañosa Pedro - 1928 - - - - - CC Santa Ana (León) - -

Amat García Francisco - - - - - - - CC Horta de San Juan 
(Tarragona)

- -

Amorós Llop Joaquín - - - - - CNT
Voluntari Columna 
Ferrer i Guàrdia 
(16/09/1936)

CC Santoña (Cantàbria) (Agost 
1939) i BBTT nº166 San Blas 
(Teruel) (Octubre 1939)

-
Ell mateix escriu a l'Ajuntament mostrant el seu 
penediment

Amorós Martinez Antonio - -
Fogoner a 
FGC

- - -
Forçosa 
(12/11/1937)

CC Le Barcarès (França) -
El propi presoner va escriure a l'Ajuntament per 
demanar un aval)

Ariso Ventosa Pedro - - - - - -
Sargent de l'exèrcit 
republicà

BBTT nº 171 (Teruel) -
Posseïa una pistola, tot i així la seva llibertat no 
suposaria cap perill

Arroyo Romero Fulgencio 25 - Metal.lúrgic
José i 
Maria - -

Voluntari de la 
Columna Companys 
(04/09/1936)

BBTT nº103 (Málaga) - -

Bandellós Horno Agustín 21 - Metal.lúrgic Agustín i
María

- Voluntària, Columna
Graell

BBTT nº213 (Reus, Tarragona) - -

Barris Ambrós Domingo - - Obrer 
industrial

- - - - BBTT Nº177 (Martorell, 
Barcelona)

- El seu cap Mauricio Perramón, afiliat a la Falange, en 
dona bones referències per l'aval

Blanch Trullas Agustin - 1928 - - - - - CC Santa Ana (León) - Redacten una carta demanant avals a l'alcalde de 
Martorell

Canals Celestino - - - Lorenzo Ca la Celia - - CC Miranda de Ebro (Burgos) - -
Carreras 
Mantamat

Juan - - - - - -
BBTT nº147 (Manresa, 
Barcelona)

- El seu pare està agonitzant i es demana un permís.

Carreras Peralta José 27 1932 - - - - Forçosa
4t B. T. Especialistes, Deusto, 
Bilbao Adicto

Religiós, perseguit pels seus companys, amagat per no 
anar a l'exèrcit. Més tard va fugir de l'exèrcit republicà 
al nacional.

Casanovas 
Colomé

José 35 - Toneler - - UGT Voluntari al Cuerpo 
de Carabineros

CC Pamplona No adicto Directiu UGT, idees marxistes.

Casas Balcells Jaime - 1928 - - - - - CC Santa Ana (León) - -
Cervelló Cots Enrique 19 - Pintor Enrique 

Cervelló 
- - - CC Le Barcarès P.O. (França) No hostil El seu pare s'adreça a la Creu Roja d'Irún per la seva 

repatriació. Bona conducta
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Cots

Cervelló Estopa
Juan (a. 
Terror)

- - - - - CNT
Voluntari Columna 
Ferrer i Guàrdia 
(19/09/1936)

BBTT nº89 (Pasajes, Guipúzcoa) - -

Civil Xanco Jaime - - - -
C/Mercadal 
nº37 PSOE

Voluntari columna 
d'Urruti 
(22/07/1936)

BBTT nº148 (Santander) CC 
Fuerte de San Martín (Santoña,
Cantabria)

- -

Clarós Torné Clemente - - -
Carmen 
Torné 
Papaseit

C/Revall nº8 - -
CC Nº5 - C.O.P.A. Nº2 Argelés-
sur-Mer (França)

-
La seva mare s'adreça a la Creu Roja de Port Bou per la 
seva repatriació

Coll Sais Lluís - - - - - - - - -
El seu cunyat demana un aval per enviar al CC on es 
troba

Cortadella 
Bonastre Antonio - 1940 - - C/San Juan 15

Reque
tés2 Forçosa BBTT nº 27 (Güesa, Navarra) Adicto

L'alcalde, el Jutge municipal i el cap local de FET i de les 
JONS van certificar la seva adhesió. Familia 
tradicionalista

Cots Borrull José - - - - - - - Tribunal Clasificador de P y P3, 
Zamora

- -

Domenech 
Margarit

Pedro 20 - Labrador - C/ Pedro Puig, 
nº 71

- - BBTT nº 144 (Garrapinillos, 
Zaragoza)

Adherido -

Edo Anguera Antonio 19 - - - Av. General 
Mola nº57

- Voluntària - - Va arribar a sargent de l'exèrcit roig

Edo Lopez Miguel - 1940 - - C/ Revall, nº 2 - -
Batalló de Treballadors 
Especialistes del la D.G. de 
Transports (Madrid)

- Alliberat el 1/3/1940

Escayol Vila José 33 1928 -
Anacleto
i María

C/Pi Maragall 
nº15

ERC - BBTT nº168 (Oviedo) - Partícep del fets del 6 d'octubre, va patrullar armat.

Falguera Pedro - - - Ramón
C/ de 
Montserrat 
nº68

- - CC Miranda de Ebro (Burgos) - -

Falgueras 
Casajuana

Cosme 26 - -

Tomàs 
Falguera
s 
Vendrell

C/Pedro Puig 
nº26

- -
CC Le Barcarès, Islote O-Barraca
nº18 P.O. (França)

-
El seu pare s'adreça a la Creu Roja d'Irún per la seva 
repatriació

Farré Prats
Jaime (a. 
Tabalé)

55 - Carbonero -
C/San Juan 
(antic Blasco 
Ibañez) nº20

FP - CC Pamplona -

Va abandonar el poble a l'entrada dels Nacionals. Actiu 
en política. Se li van trobar explosius. Conduia el camió 
que es va endur documents i màquines d'escriure de 
l'Ajuntament

Ferrer Salayet José - - - - - - - CC de Venta de Poyo (València) - Alliberat el 26/4/1939
Figueras Antonio - - - - C/Estrada nº7 - - CC Miranda de Ebro (Burgos) - -

Flores Flores Diego - - - - C/Poniente 
nº14

- - - - La seva dona María Sáez Casado demana avals a 
l'Ajuntament

Font Carafí Lorenzo - - - - - - - - - La seva cunyada demana un aval per a enviarlo al CC on

2Delegat Local
3Tribunal Clasificador de Prisioneros y Presentados
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es troba

Font Centellas Antonio 32 - Ferroviari - C/Revall nº4 - - BBTT nº76 (Guipúzcoa) - Destacat element socialista. Fou comisari de l'exèrcit 
roig

Francisca Farnós 
Treig

- - - - - - - CC nº 6 d'Intnindència, Argelès-
sur-Mer, França

- El seu germà José demana la seva repatriació a la Creu 
Roja de Portbou

Garcia Huete José - - Ferroviari - - - - P y P (Toro, Zamora) - Alliberat el 07/5/1939

García LLagostera Jacinto 37 - - - - PSUC
Voluntari, Cuerpo de
Carabineros

BBTT nº17 4ª compañia - Va fer vigilància armat. És vestia a l'estil moscovita

Giménez Garcia Justiniano - - - - - - - BBTT nº 169 (Deusto, Bilbao) - -

Gómez Colomer Julio - - - - - - - BBTT Nº 171 (Teruel) -
S'ha negat a confessar la seva procedència però han 
sabut que era martorellenc escorcollant les seves 
pertenences.

Guia Pradas Ramón - 1925 - - - - - CC Santa Ana (León) - -

Julia Calaf Joaquín - - -
Dolores 
Calaf 
Pascual

C/Gomis nº5 - - - -
La seva mare demana al comandant militar local un aval
per a ell.

López Arnal Manuel 37 - Jornaler -
C/ San Ramón, 
nº 11

- - BBTT nº 30 (Valladolid) - Pacífic, bona conducta

López Arnau Vicente 35 - - - - CNT -
P y P Igualada (agost del 36), 
BBTT nº 12 (Barcelona, nov. del 
36)

- Va patrullar armat

Mayol Salas Francisco - - - - - - - - - El seu germà Melchor en sol·licita un aval

Mestres 
Domenech Luis 51 - Comerciant - - - -

BBTT nº 180 (Juliol 36), Hospital
Militar de Larache (Marroc, 
desembre 36)

-
Simpatitzant del Front Popular, pacífic. Va abandonar la 
població a l'entrada dels nacionals.

Montoya Cintas José 20 - Ajudant de 
“recadero”

- - - - BBTT nº77 (Madrid) -

Notari Capella Francisco 20 - Pagès Vicente i
Bárbara

- - - BBTT nº106 (Roncal, Navarra) No hostil -

Panadés Ciutat Antonio - - - - C/Pedro Puig 
nº1

- - Camp de Septfonds, Pabelló 
nº15 Tarn et Garone (França)

- La seva germana Josefa s'adreça a la Creu Roja d'Irún 
per la seva repatriació

Pérez Amat Agustin 20 1940 - Tomàs i 
Paula

C/ Padró - 12 Brigada 
Internacional

CC Miranda de Ebro (Burgos) - 
BBTT nº157 (Guadalajara)

No hostil -

Prat Ros Pedro - - - - - - - BBTT nº 14 - La seva dona demana un aval en favor seu

Queixalos Borras Sian - - - - - - -
Zamora (Tribunal Clasificador 
de P y P)

- -

Ramón Carazas Francisco - - -
Adela 
Carazas 
Tarruella

Plaza del 
Generalísimo 
nº37

- - CC Vitoria(?) -
Quatre testimonis avalen la seva bona conducta: Pedro 
Moragas, Magí Martín, José Tolosa i Fernando Termes

Roca Puig José 19 - -
Luis i 
Eulália

C/ General Juan
Bautista 
Sanchez, nº 24

- - CC Miranda de Ebro (Burgos) - Simpatitzant del Front Popular, pacífic.

Roig Tobella Luis - - - - - - - BBTT nº 152 (Palencia) Adicto Excel·lent conducta
Romera - - - - - C/Padró nº8 Juvent

udes 
- BBTT de Don Benito (Badajoz) - Simpatitzant de Falange. Ell mateix escriu a 

l'Ajuntament demanant avals
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Católic
as

Romera Sánchez Cristóbal 20 - Escriba
José i 
Isabel

C/Padró nº8 - Forçosa BBTT nº78 (Celrà, Girona) Adicto Persona de dretes

Roque Falguera José - - - - - - - BBTT nº 167 -
Es demana un permís per a ell, la seva mare està molt 
malalta al maig de 1939

Ros Bargues José 21 - Paleta
Jaime i 
Cristina

C/ Mina, nº 12 - - BBTT nº 155 (Madrid) No hostil Pacífic, bona conducta

Salas Roca Pedro 29 - - - C/ de Dalt, nº 4
Front 
Popul
ar

Voluntari Columna 
Ferro (18/9/1936) BBTT nº 214 (Melilla) - Va patrullar tant amb arma curta com llarga

Saus Parera Timoteo - - - -
C/ de Dalt, nº 
11

-
Voluntari de la 
Columna Graells 
(29/10/1936)

BBTT nº 141 (Garraponillos, 
Zaragoza)

- Pacífic

Serra Murria Alberto 16 - - -
C/Calvo Sotelo 
nº136

- -
BBTT nº139 (Albufera de 
Alcúdia, Mallorca)

- Pacific, bona conducta

Suñol Olivella Jaime - - - - - - - BBTT nº18 (Irurita, Navarra) -
Ideas libertarias, pertanyia al grup desnudista "Amor y 
vida". Pacífic

Teresa
Farnós 
Treig

- - - - - - -
CC nº 6 d'Intnindència, Argelès-
sur-Mer, França

-
El seu germà José demana la seva repatriació a la Creu 
Roja de Portbou

Torres Figueras Marcelino - - - - - - -
BBTT nº 89 (Pasajes, 
Guipúzcoa)

-
Marxista destacat, pertícep dels fets del 6 d'octubre, 
patrullà amb armes.

Toy Pedro - - - - - - - CC Miranda de Ebro (Burgos) - -

Velilla Juan - - - - - - - CC Horta de San Juan 
(Tarragona)

- -

Velilla Daudé Juan 20 - Paleta
Miguel i 
Teresa

C/ Calvo Sotelo,
nº 82

- -
P y P (Reus, Tarragona al 
desembre), BBTT nº 214 
(Melilla, al febrer del 40)

- Pacífic, bona conducta

Vives Estella José 27 - - - - - - BBTT nº153 (Benafer, Castellón) - Pacífic, bona conducta
Xarrapas Jacinto - - - - - - - CC Miranda de Ebro (Burgos) - -
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OLESANS QUE PASSAREN PER UN CAMP DE CONCENTRACIÓ O BATALLÓ DE TREBALLADORS

Congnoms Nom Estat Lloc de naixement Edat Professió Partit polític Dates Camp de concentració BBTT Presó

Abella Ballarí Josep - - - - - Des.38/Juliol 39 Els Monjos - -

Aguilella Sol Salvador - - - - - Gener 39/Gener 40 Deusto (Biscaia) - -

Aiguadé Canals Jaume Casat - - - - Abril 40 Miranda de Ebro (Burgos) - -

Alavedra 
LLongueras Jaume Casat

Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 37 Mecànic ERC Març 39 Santander - Si

Albert Monferrer Alexandre - - - - - gener 39/Març 39 Castelló de la Plana - -

Albert Ros Martí - - - - ERC Abril 39 Barbastre (Osca) - -

Albí Papasseti Josep Casat Miravet (Tarragona) 32 Paleta - Gener 39 Aranda del Duero (Burgos) - -

Almiral Izart Francesc Solter La Beguda (Barcelona) 18 Mercantil
Fed. Joves 
Cristians Juny 39/Juny 40 Santoña (Santander)

BBTT 157 
(Guadalajara) -

Amorós Torres Ramon - - - - - Des.39 Reus (Tarragona) - -

Aparici Escrich Joaquím Solter Xodos (Castelló) 19 Barber CNT-FAI Des.39/Febrer 40 - BBTT 155 (Madrid) -

Arcaron Porras Enric Casat
Oles de Montserrat 
(Barcelona) 27 Sastre PSUC Agost 38 Magdalena (Santander) - Si

Argelich Granel
Cosme 
Tomàs - - - - - - La Corunya - -

Aznar López Julián Casat Molló (Girona) 26 Escrivent Falange Febrer 39
Santa María de Huerta 
(Sòria) - -

Ballet Aymerich Francesc Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 25 Tèxtil Lliga Catalana Abril 39 Santoña (Santander) - -

Barberan Periz Antoni - - - - - Gener- Maig 39
Medina de Rioseco 
(Valladolid) - -

Batlle Prumoñosa Manel - - - - CNT-FAI Agost 38/Maig 40
Plasència i Miranda d'Ebre 
(Burgos)

BBTT 5 
(Granada/BDST 59 -

Bautista Guillamón Manel Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 29 Vaquer PSUC Juny 39/Maig 40 Santander - Si

Bautista Ribas Miquel Casat Ascó (Tarragona) 38 Forjador CNT-FAI Febrer 40 -
BBTT 42 (Oyarzun,
Guipuscua) -

Bayona Carreras Amadeu - - - - - Abril - Agost 38 Santa Espina Castromonte - -
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(Valladolid)

Bayona Santandreu Emili Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 40 Teixidor ERC Juny 39 Deusto (Biscaia) - -

Belmonte Gargallo Demetri Casat Mosqueruela (¨Terol) 36 Jornaler CNT-FAI Gener 39 Burgo de Osma (Sòria) - si

Benaiges Benaiges Miquel Casat Rasquera (Tarragona) 40 Peó CNT-FAI Juny 39 Deusto (Biscaia) - -

Bernadés Silera Marià - - 20 - - Juliol 39 -
BBTT 151 (Cortes, 
Navarra) -

Bernadés Soro Salvador Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 36 Teixidor - Març 39 Deusto (Biscaia) - -

Blasco Izquierdo Pere Solter Gudar (Terol) 22 Barber - Març 39 Balsequillo (Còrdova) BDSTP si

Blasco Tell Teodor Solter Gridar (Terol) 22 Escorxador - Juny 39/Maig 40 Santoña (Santander)
BBTT 126 
(Sondica, Biscaia) -

Bonvehí Estruch Joan Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 27 Jornaler CNT-FAI Juny 39 Santander - Barbastre - -

Botanch Forcada Manel - - - - ERC Abril 39 Camposancos (Pontevedra) - -

Buch Martí Joan - - - - - Abril 40 Burgos - -

Busquets Llopart Jaume Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 31 Mecànic PSUC Març 39 Santander - Si

Caballero Arnal Josep Casat Barcelona 34 Ferroviari CNT-FAI Març 39 Santoña (Santander) ´- Si

Cabré Estrada Vicenç Solter - 19 Fuster CNT-FAI Agost 38/Juny 41 Deusto - Miranda d'Ebre
BBTT 154 (Àvila) - 
BBTT 24 Melilla -

Cadeball Sort Toribo Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) - Llaurador - Juny 39 -

BBTT 64 (Malgrat 
de Mar, 
Barcelona) -

Cadevall Marqués Jesús -
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) - - CNT-FAI Abril 39 -

BBTT 104 (Jerez de
la Frontera, Cadis) -

Camats Malgrat Ramon - - - - - Maig 39 Barbastre (Osca) - -

Campos Guillamón Josep - - 25 - - Des.39/Nov.40 - BDST 26 (Tetuan) -

Canals Morera Ernest Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 36 Tèxtil ERC Març 39 Santoña (Santander) - -

Canals Pujabert Pau -
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 37 Llaurador - Juny 39

Medina de Rioseco 
(Valladolid) - -
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Cánovas Calderón Ferran Casat Saragossa 23 Futbolista - Març 39 Santander - -

Carbó Andreu Josep Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 27 Tintorer - Març 39 Deusto (Biscaia) - -

Carreras Bou Carles Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 9 Escrivent

Fed. Joves 
Cristians Abril 39 Santoña (Santander) - -

Carrillo Cerezo Joan Casat Cantoria (Almería) 33 Ferroviari CNT-FAI Nov.39 Lleó/Ávilés - Si

Casals Llimona Ramon Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 29 Llaurador ERC Març 39 Santander - -

Casanovas Solé Lluís Casat Collbató (Barcelona) 34 Mecànic ERC Març 39 Santander - -

Casart Soler Lluís Casat
Els Hostalets de Pierola 
(Barcelona) 30 Ober Lliga Catalana Maig 39 Santoña (Santander)

BBTT 152 
(Palència) -

Casasayas Alavedra Josep Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 29 Barber CNT-FAI Abril 39 València - Si

Cascante Sala Joaquím Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 27

Electriciswt
a ERC Març 39 Santander - -

Cascante Sala Josep -
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) - - ERC Maig 39 Palència - -

Casellas Carreras Joan Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 17 Confiter CNT-FAI Març 39 Santoña (Santander) - -

Castañas Grima Joan - Mojácar (Almería) - - - Agost 39 - BBTT 2 (Barcelona -

Castaño Grima Pere Casat Mojácar (Almería) 39 Peó CNT-FAI Abril 41 Reus (Tarragona) - -

Castells Martí Manel - - - - CNT-FAI Març 39 Palència `- -

Cercós Gorri Vicenç Solter - 43 - CNT-FAI Maig 40 Miranda de Ebro (Burgos) - -

Cercós Górriz Vicenç - Fígols (Barcelona) 26 Tèxtil CNT-FAI Des.39 Horta (Barcelona) - -

Checa Hernández Manel Casat Baza (Granada) 37 Escrivent CNT-FAI Abril 39 Lleó - Si

Claramunt 
Claramunt NMartí - - - - - Agost 39 Cervera (Lleida) - -

Coch Vila Josep Solter Adoni (Girona) 36 - CNT-FAI Oct. 39 - BBTT (Mallorca) -

Codina Munne Salvador - - - - - Abril-Maig 39 Màlaga - -

Colomé Boada Ramon - - - - - Gener-Març 39 Miranda de Ebro (Burgos) - -

Colomer Raventós Antoni Solter Martorell (Barcelona) 26 Tèxtil ERC Març 39/Febrer 40 Santander, Logronyo - -
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Comte Mestres Antoni - - - - CNT-FAI Maig 40 Reus (Tarragona) - Si

Conde Mínguez Marià - - - - - Juny 41 - BDST 33 (Ceuta) -

Conesa Benages Heliodoro Casat Mosqueruela (¨Terol) 37 Jornaler CNT-FAI Feb.39/Abril 40 Lleó BBTT 121 Si

Cuerto Guinovart Josep - - - - UGT Juliol 39 -
BBTT 103 (Cortijo 
de Briales, Cadis) -

Delgado Fernández Antoni - Almería 22 - - Març 40 -

BBTT 150 
(Sigüenza, 
Guadalajara) -

Dinares García Joan -
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) - - - Abril 39 Burgos - -

Dinares García Miquel Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 26 Obrer CNT-FAI Juny 39 Santander - -

Dinares Garriga Salvador - - - - - Febrer-Agost 39 San Marcos (Lleó) - -

Dinares Roma Josep - - - - - Des.38/Març 39 Lleida - -

Duixans Fabrés Josep Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 32 Pintor ERC Juny 39 Santoña (Santander) - Si

Duran Cosí Baudili -
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 26 Teixidor - Juny 39/Set.40 Miranda de Ebro (Burgos) BBTT 103 (Málaga) -

Esteve Simó Domènec Casat - 35 - - Oct.37 Saragossa. Mort - -

Farràs Robert Joan Solter
Sant Vicenç de Castellet 
(Barcelona) 26 Músic ERC Febrer 38

Medina de Rioseco 
(Valladolid) - -

Farràs Robert Jaume Solter
Sant Vicenç de Castellet 
(Barcelona) 24 Oficinista ERC Maig 39 Bilbao - -

Farriol Solà Francesc Casat
Sant Esteve de 
Sesrovires (Barcelona) 29 Mecànic ERC Març 39 Santander - -

Fernández 
Avellaneda Onofre - Níjar (Almería) 30 Pagès CNT-FAI Juny 39 Santoña (Santander) - -

Fernándeez Carrillo Antoni - - - - - Març-Maig 39 Higuera de Calatrava (Jaén) - -

Fernández García Joan - - - - - Maig 39 Saragossa - -

Fernández García Diego - - - - - Juliol 39 Horta (Barcelona) - -

Fernández 
González Antoni Casat

Cuevas de Vera 
(Almería) 36 Fogonero CNT-FAI Set./Oct.40 Miranda de Ebro (Burgos) BDST 52 (Madrid) Si

212



365 dies de silenci. El “Año de la Victoria” a Olesa de Montserrat i Martorell.  Marina Moreno Navarro

Ferran Tost Marcelí Solter - 24 - CNT-FAI Febrer-Maig 40 Miranda de Ebro (Burgos) BBTT 25 (Osca) -

Figuera Ariño Pere - - - - - Gener-Març 39 Palència - -

Figueras Bonvehí Joan -
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) - - - Febrer-Juny 39 Pamplona i Burgos - -

Foguet Plaza Ramon -
Riba-roja d'Ebre 
(Tarragona) 27 - UGT Maig 39 - BBTT 139 -

Font Pla Jaume - - 22 - - Maig 40/Maig 42 Figueres BDST 42 (Girona) Si

Font Taxús Francesc Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 21 Jornaler - Gener 39 San Marcos (Lleó) - -

Font Valldeperas Pere Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 19 Tinter PSUC Gener 39 San Marcos (Lleó) - -

Francesch Llompart Francesc Casat
Esparreguera 
(Barcelona) 27 - ERC Juny 39 Santander BBTT 161 -

Francesch Llompart
Segismun
do - - - - - Juliol 39 Cervera (Lleida) - -

Franqueza Bosch Salvador -
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) - - UGT Març 39 Palència - -

Fuentes Sánchez Manel Casat Gijón (Astúrias) 35 Jornaler CNT-FAI Juny 39 Santoña (Santander) - Si

Fuillerat Mellado Jaume - - - - - Maig-Agost 39 Màlaga - -

Gallen Mata Josep Casat
Esparreguera 
(Barcelona) 28 Jornaler - Abril 41 Reus (Tarragona) - -

García Escursell Àngel Solter
Esparreguera 
(Barcelona) 36

Contramaes
tre ERC Abril 39 Deusto (Biscaia) - -

García Gómez Manel Casat
Campo Robles 
(València) 31 Peó ERC Juliol 38 Santoña (Santander) - Si

Gargallo Gargallo Fermí Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 19 Jornaler CNT-FAI Maig 39/Nov. 42

Figueras de Castrosol 
(Asturies) BDSTP 94 Si

Garrido Haro Joan - Béjar (Almería) 26 - CNT-FAI Febrer 40 - Alsasuar, Navarra) -

Gasulla Castelltort Llibert - - - - - Abril 39 CC - -

Gil Galera Lluís - - - - - Abril-Juliol 39 Granada - -

Girona Centellas Alfred Casat
La Pobla de Benifassà 
(Castelló) 32 Fabril CNT-FAI Abril 39 València - Si
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Gómez Soria Antoni - - - - CNT-FAI Abril 39 Barbastre (Osca) - -

Gonell Gonell Samuel Solter - 20 - - 1938 País Basc. Mort - -

Gonell Seguer Francesc Casat Xodos (Castelló) 39 Tints - Maig 39 Deusto (Biscaia) - -

Gotsens Petchame Fermí - - - - - Gener 39 Horta (Barcelona) - -

Graells Parera Julià Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 32 Lampista Lliga Catalana Maig 39 Aranda del Duero (Burgos) - -

Grampera Clement Josep - - - - - Juny 39 Cervera (Lleida) - -

Grampera Climent Ferran (p) -
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) - - - Març 39

Medina de Rioseco 
(Valladolid) - -

Grau Mateu Joaquim Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 33 Tèxtil CNT-FAI Gener-Abril 39 San Marcos (Lleó) - -

Guillamon 
Alejandro Manel - - - - - Febrer 39 Horta (Barcelona) - -

Guillamont 
Montoliu Josep Solter Barcelona 19 Jornaler - Des.39 Reus (Tarragona)

BDST 92 
(Mallorca) -

Guiu Zabay Vicenç - - - - ERC Maig 39 Camposancos (Pontevedra) - -

Gutsens Pallarès Llorenç Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 26 Obrer tèxtil ERC Juny 39 Santander - -

Hurtado Gámez Cristòfol - - - - - Març-Des.39
San Bartolomé de la Puza 
(Toledo) - -

Hurtado Gámez Joan - - - - - Juliol 39/Des.42 Figueras-Igualada

BBTT 7 
(Navarra)/Algesire
s -

Izquierdo Castillo Raimon - - - - - Agost 39 Cervera (Lleida) - -

Izquierdo Castillo Pere - - 25 - - Abril 41 - BDST 11 mort -

Jané Badia Ramon - - - - - Juny 39 - BBTT 3 (esp.auto) -

Jaumot Gironés Josep Casat La Fatarella (Tarragona) 42 Pagès - Maig 39 Lleida - Si

Jorba Jorba Pius - - - - - Febrer-Des.39 Barbastre (Osca) - -

Jorba Margarit Joan - - - - - Des.38/Gener 39 Lleó - -

Lázaro Jordana Àngel Solter
Esparreguera 
(Barcelona) 18 Perruquer UGT Abril 39 Santoña (Santander)

BBTT 100 
(Monterrubio, 
Badajoz) -
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Liria Martínez Lluís - - - - - Agost 39-Des.42 Almería BDST 41 (Oviedo) -

Lladó Oliva Amadeu Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 33 Mercantil ERC Març 39 Cadis - Si

Llavería Bou Josep Casat
Esparreguera 
(Barcelona) - Tèxtil ERC Març 39 Santoña (Santander) - -

Llimona Comellana Joan - - - - - Juliol 39/Des.42 Cervera (Lleida) - -

Lloja Rojo Josep Solter Aldover (Tarragona) 19 Barber - Abril 39 Bilbao - -

Llongueras Bayona Carles - - - - - Març 39 Palència - -

Llongueras Marcet Joan - - - - - Des.39 Reus (Tarragona) - -

Llorente Escribano Marià Casat Ordial (Guadalajara) 39 Ferroviari CNT-FAI Abril 41 Reus (Tarragona) - Si

López Máquez Just - - - - - Juny 39 La Granjuela (Còrdova) - Si

Madrid Hernández Vicenç - Fondon(Almería) 36 Fogoner CNT-FAI Set.40 Reus (Tarragona)
BDST 77 
(Saragossa) -

Mallorquí Magriñà Francesc - - - - ERC Maig 39 Barbastre (Osca) - -

Manel Farrés Cosme Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 20 Mercantil - Març 39 Deusto (Biscaia) - -

Marcet 
Cuatrecasas Baudili Solter

Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 20 Ebenista CNT-FAI Des.39/Nov.40 -

BBTT 34 
(Martorell, 
Barcelona)/EDST 
30 (Sondica, 
Biscaia) -

Marcó Algarate Josep Solter
Fuentes de Gilosa 
(Saragossa) 32 Impresor Tradicionalista Març 39 Santoña (Santander) - -

Marín Tora Salvador Casat Monòver (Alacant) 36 Tèxtil CNT-FAI Gener 39 Santoña (Santander)
BBTT 167 
(València) Si

Marró Sebastià 
Joan - - - - - - Maig 40/Set.41 Reus (Tarragona) BDST -

Martín Alquézar Antoni Casat Andorra (Terol) 46 Jornaler - Febrer 39 La Merced (pamplona) - Si

Martorell solanas Antoni Casat Constantí (Tarragona) 34 Xofer ERC Març 39 Santoña (Santander) - -

Mas Carreras Àngel - - - - - Juny 39 San Marcos (Lleó) - -

Mata Reig Pere Casat
Esparreguera 
(Barcelona) 37 Carter - Març 39 Corban (Santander) - Si
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Matas Alsina Joan Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 36 Peó CNT-FAI Març 39 Santoña (Santander) - -

Mateo Argelich Francesc Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 24 Tèxtil PSUC Set. 38-Nov.40

Orduña (Biscaia)/Miranda de 
Ebro (Burgos)

BBTT 152 
(Palència) Si

Mateu Argelich Salvador Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 35 Jornaler - Març 39 Deusto (Biscaia) - Si

Maylinch Escandill Ermengol Casat Barcelona 46 Comerç ERC Abril 39
Figueras de Castrosol 
(Asturies) Si

Mayor Martí Albert Casat Xerta (Tarragona) 35 Lampista CNT-FAI Març 39 Santoña (Santander) - -

Medir Matas Joaquim Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 19 Dibuixant

Fed. Joves 
Cristians Maig 39 Aranda del Duero (Burgos) - -

Miró Sebastià 
Manel -

Estella 
(Pampl
ona) - - - - - - - -

Monte Daura Miquel - - - - - Juny-Des.39 Dos Hermanas - -

Montserrat Oleart Joaquim Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 21 Jornaler ERC Maig 39 Santoña (Santander) BBTT 37 (Còrdova) -

Morales Vizcaíno Josep Solter Mojácar (Almería) 20 Tèxtil CNT-FAI Febrer 39 Lleó

BBTT 
(Madrid)/BDST 42 
(Girona) Si

Mullor Garrido Francesc Casat Illar (Almería) - Fuster CNT-FAI Juny 39 Santander - -

Murcia Martínez Josep Solter Serón (Almería) 24 Fabril CNT-FAI Agost 40/Març 41 Miranda de Ebro (Burgos)
BDST 2 (Algesiras, 
Cadis) Si

Nieto Valls Francesc Casat Lleida 37 Forner - Gener 39 San Marcos (Lleó) - -

Olivellas Vadells Salvador - - - - PSUC Juny 39/41
Portaceli (València)/Reus 
(Tarragona) - -

Oller Font Joan Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 45 Tèxtil ERC Gener 40 Manresa (Barcelona) - -

Pallarès Barberà Jaume - - - - - Abril 41 Reus (Tarragona) - -

Pàmies Partius Joan Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 25 Teixidor - Juny 40 Guadalajara - -

Panadero Pérez Valerià - - - - - Gener 40 -
BBTT 160 
(Guadiaro, Cadis) -
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Parera Figueras Conrad Casat Tamarit de Litera (Osca) 37 Tèxtil ERC Febrer 39 Manresa (Barcelona) - Si

Parrot Compte Josep - - - - - Juny 39 Portaceli (València) - -

Perela Perela Manel Casat Mirabet (Tarragona) 32 Fabril CNT-FAI Març 39 Deusto (Biscaia) - -

Pérez Díaz Josep Casat Serón (Almería) 25 Peó CNT-FAI Abril 39 Igualada (Barcelona) - Si

Pérez Díaz Antoni - Serón (Almería) 23 - CNT-FAI Febrer 40 -
BBTT 126 
(Sondica, Biscaia) -

Perranz Tos Marcelí Solter - 24 Tèxtil - Abril 40 - BBTT 170 (Osca) -

Petchame Jové Josep Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 35 Tintorer CNT-FAI Abril 39 Lleó - Si

Petràs Abella Llorenç Solter
Castell de Cabres 
(Castelló) 18 Llaurador CNT-FAI Març 39 Deusto (Biscaia) - -

Pla Bel Ramon Casat Vallibona (Castelló) 34 Fuster CNT-FAI Abril 39 La Merced (pamplona) - Si

Pla Mayor Josep - Aldover (Tarragona) 31
Contramaes
tre - Abril 39 Barbastre (Osca) - -

Pla Miquel Francesc Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 40 Jornaler CNT-FAI Abril 39 Deusto (Biscaia) - -

Plans Estruc Joan - Abrera (Barcelona) 39 Llaurador - Abril 39 Tarragona - -

Plans Forcadell Francesc - - - - - Maig 39 - BBTT 17 (Àvila) -

Plans Forcadell Pere Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 20 Xofer No fil. Abril 39 Santander - -

Porcas Gonell Joan Casat Xodos (Castelló) 35 Bataner CNT-FAI Juny 39 Santander - -

Prades Gil
Pere 
Celestí Casat Mosqueruela (¨Terol) 30 Estampador CNT-FAI Maig 39 Portaceli (València) - -

Prat Fornell Josep Solter Puig-Reig (Barcelona) 26 Mecànic ERC Des.39/41 -

BBTT 134 
(Martorell, 
Barcelona)/BDST

Prats Grupera Antoni - - - - - Febrer 39 Barcelona - -

Rabell Vallert Josep - Tarragona 37 Cambrer CNT-FAI Nov.39/Nov.41 -

BBTT 134 
Martorell 
(Barcelona/BDST -

Reig Garriga Antoni Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 39 Jornaler CNT-FAI Març 39

Valls de Sagint-Parceli 
(València) - Si
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Ricote Macarron Emilià Solter - 17 Escrivent - Abril 39 Màlaga - -

Ripollès Ortiz Joaquim Casat
Ares del Maestrat 
(Castelló) 32 Peó CNT-FAI Maig 39 Miranda de Ebro (Burgos) - Si

Ripollès Ortiz Ramon Casat Morella (Castelló) 41 Xofer ERC Març 39 Deusto (Biscaia) - -

Rius Alavedra Pere Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 23 - ERC Març 39/Set.40 Palència

BBTT 200 
(Àlava)/BDST 53 
(Madrid)- -

Roca Serra Josep Solter Berga (Barcelona) 20 Forner - Maig 39 -

BBTT 107 
(Oyarzun, 
Guipúscoa) -

Roca Vilaseca Ramon Solter Gironella (Barcelona) 21 Peó - Maig 39 - BBTT 9 (Castelló) -

Rosas Font Lluís Solter Anglès (Girona) 23 Teixidor ERC Maig 39 Bilbao - -

Roselló Blasco Carles - Torrealta (València) 35 - - Febrer 40 BBTT 151 (Alsasua,Navarra) -

Rota Serra Josep - - 20 Comerciant Tradicionalista Nov.39-Abril 44 -
BBTT 117 
(Guadalajara) -

Rubio Arce Joan Casat Chumillas (Cuenca) 32 Pagès ERC Març 41 -
BDST 52 (Canillas, 
Madrid) Si

Ruiz Fernández Antoni Solter Níjar (Almería) 17 Llaurador CNT-FAI Abril 39/Març 40 Santoña (Santander)

BBTT 164 
(Montcada, 
Barcelona) -

Sáez García Jaume - - - - - - Juliol 39 Sant Sebastià - -

Sagués Tort Jaume - - - - ERC Març 39 Palència - -

Sala Mach Aleix - - - - - Juny 39
Medina de Rioseco 
(Valladolid) - -

Sala Nieto Amador - - 25 Tèxtil - 1940 - BDST -

Sala Suñé Joan Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 23 Mecànic ERC-CNT Maig 39 Santander - -

Salvador Gorris Manel Solter Fígols (Barcelona) 25 Paleta - Febrer 40 -
BBTT 50 (Ponts, 
Lleida) -

Sánchez García Bernat - - - - - Abril 40 -

BDST 19 (La Pobla 
de Lillet, 
Barcelona) -

Sánchez Matías Pastor - - - - - Juliol 39 Reus (Tarragona) - -
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Sancho Comellas Josep M. - - - - - Gener-Març 39 Miranda de Ebro (Burgos) - -

Sanmartí Alavedra Jaume Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 36 Teixidor Tradicionalista Maig 39 Santoña (Santander) - -

Santasusana 
Villanueva Ramon - - 21 - - Abril 39 Lleida (mort) - -

Santiesteban 
González Agustí Casat Sergal (Almeria) 25 Fabril CNT-FAI Febrer 40 -

BBTT 42 (Oyarzun,
Guipuscua) -

Sanz Usate Lleó Solter - 18 Fuster - Maig 39 - BBTT 102 -

Sastre Soler Laureà - - - - - Febrer 39 Salamanca - -

Saumell Oliveras Joan Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 26 Escrivent ERC Maig 39 Santander - -

Segura Bel Domingo - Bellestar (Castelló) 37 Obrer - Juny 39 Santander - -

Segura Casanova Ramon Casat - 38 Barber - Juny 39 - BBTT 14 -

Serra Batalla Pau Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 40 Tèxtil ERC Maig 39 Cervera (Lleida) - -

Serra Bea Ramon Casat
Sant Andreu de 
Llavaneres (Barcelona) 32 Cuiner - Agost 39 Horta (Barcelona) - -

Serra Flausé Lluís - - - - - - Saragossa - -

Simón Farrés Miquel - - - - - Abril 40 Guadalajara - -

Sinón Vallcorba Salvador Casat
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 34 Paleta ERC Març 39 Aranda del Duero (Burgos) - -

Sol Catlla Manel Solter
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 19 Impresor Tradicionalista Maig 39 Deusto (Biscaia) - -

Soler Cugat Jaume Casat
Esparreguera 
(Barcelona) 32 Teixidor PSUC Abril 39 Onda (Castelló) - Si

Solernau Rius Pere - - - - - 38-39
Deusto (Biscaia), Miranda i 
Aranda - -

Tàpia Miranda Josep - - - - - Maig 39 Burgos - Si

Térmens 
Santandreu Àngel - - - - - Maig 39 Barbastre (Osca) - -

Tiburcio Lecha Joan Casat Torre-xiva (Castelló) 33 Fabril - Febrer 39 Santoña (Santander) - Si

Torres González Baldomer Solter - 20 Impresor CNT-FAI Abril 39/Març 40 - BBTT 4 -
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(Almoraima,Cadis)

Torres Pla Vicenç - - - - - Març 39 Horta (Barcelona) - -

Tort Gassó Josep - - - - - Abril 40 -

BBTT 150 
(Sigüenza, 
Guadalajara) -

Transval Expósito Josep Casat Vic (Barcelona) 39
Ajudant de 
fogoner CNT-FAI Febrer 39 Tarragona - Si

Valor Sastre Josep - - - - - Abril 39 ? - -

Valverde Giménez Antoni Casat Escullar (Almeria) 32 Fabril CNT-FAI Març 39/Nov.40 Santoña (Santander)

BBRR 100 
(Monterrubio, 
Badajoz)/BDST 81 
(Egozare, Navarra) -

Vendranas Carreras Felip - - - - - Març 39 Igualada (Barcelona) - Si

Ventura Sorribes Alfons Solter - 19 - - Vidal Miranda de Ebro (Burgos) - -

Vicenç García Joaquim Casat Gudar (Terol) 34 Jornaler CNT-FAI Maig 39 Igualada (Barcelona) - Si

Vicenç García Florenci - - - - - Juliol 39 Tarragona - -

Vidal Dupre Miquel - - - - - Juny 40 -
BBTT 19 (Bétera, 
València) -

Vidal García Joan Casat
Riba-roja d'Ebre 
(Tarragona) 32 Fabril ERC Maig 39 Deusto (Biscaia) - -

Vilaseca Graells Joan -
Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 35 Teixidor ERC/U.Rab. Abril 39 Santoña (Santander) - -

Viñals Rojo Francesc - - - - - Maig 39 Barbastre (Osca) - -

Voltà Montserrat Jaume - - - - - Maig 39 Còrdova - -

Yesta Begué Eusebi Solter Albalate de Cinca (Osca) 28 Forner - Febrer 39 Santander - -

Zamora Montoya
Bartolom
è - Mojácar (Almería) 24 Teixidor - Maig 39/Oct.40 Valladolid - Si
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OLESANS QUE PATIREN UN CONSELL DE GUERRA I PASSAREN PER LA PRESÓ

Cognoms Nom Naturalesa Estat Edat Professió Data
Partit 
polític Presó

Deste
rrat Acusat Pena

Alavedra 
Llongueras Jaume

Olesa de Montserrat 
(Barcelona Casat 38 Mecànic 9/39-6/41 ERC Barcelona No Rebel.lió militar 20 anys

Almasque Clarós Domingo Abrera (Barcelona) Casat 40 Llaurador 10/41-1/43 - Barcelona No Rebel.lió militar
12 anys i 1 
dia

Alvarez Dolz Amapar Mozaleón (Terol) Solter 17 - Agost 39 - Lleida -
Auxili a la rebel.lió 
militar

6 mesos i 1 
dia

Arcarons Porràs Enric
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Casat 27 Sastre Abril 39 PSUC

Santander-Barcelona 
(Montjuïc) No - Absolt

Armengol Boloix Eusebi
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Vidu 57 Mecànic 2/39-9/44 - Barcelona-Sant Miquel No Rebel.lió militar

12 anys i 1 
dia

Asensio García Francesc Mojate (Almería) Casat 43 Jornaler 7/40 FAI Barcelona No Rebel.lió militar
12 anys i 1 
dia

Asensio Sánchez Teodor La Carolina(Jaén) Casat 33 Tèxtil 3/40-7/40 CNT Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Avenosa Pasanau Ramon Almatret (Lleida) Casat 57 Jornaler 7/39-7/43 ERC Barcelona No Rebel.lió militar 15 anys

Balcells Ballester Jaume El Vilosell (Lleida) Casat 33 Cuiner 7/39-4/43 ERC Barcelona No Rebel.lió militar
12 anys i 1 
dia

Ballús Guixa Salvador
Esparreguera 
(Barcelona) Casat 45 Ebenista 3/39-12/39 ERC Terrassa No - Absolt

Bargues Planas Joan
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Casat 39 Carreter 5/39-6/39 - Terrassa No - Absolt

Bautista 
Guillamont Manel

Olesa de Montserrat 
(Barcelona Solter 31 Vaquer 4/39-1/44 ERC Barcelona No

Adhesió a la 
rebel.lió militar 20 anys i dia

Bayo Andreu Aurelià - - - - Set. 42/44 - Saragossa - - -

Bedós Mayor Óscar Xerta (Tarragona) Casat 38 Xofer 8/39-12/40 PSUC Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Bel Bel Llorenç Bellestar (Castelló) Casat 47 Jornaler 9/39-11/42 FAI Barcelona Sí4 Rebel.lió militar
12 anys i 1 
dia

4Benijòfar (Castelló)
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Belmonte 
Gargallo Demetri Mosqueruela (Terol) Casat 36 Jornaler 3/39-11/40 CNT Terrassa No - Absolt

Berenguer 
Salvador

Benet Palència Casat 21 Escrivent 7/39-11/42 - Barcelona-Figueres No Rebel.lió militar 15 anys

Blasco Izquierdo Pere Gudar (Terol) Solter 22 Barber 8/39-3/43 - Barcelona No Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Braulio Lacarta Casimir - - - - Juliol 44 - Saragossa - - -

Brugueras Granell Francesc Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Solter 19 Serrador Oct.38 - Lleida - Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort

Buenaventura 
Escuda

Jaume Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Casat 34 Forner 11/39-3/43 - Barcelona-Girona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort-30 
anys

Busquets Llopart Jaume Esparreguera 
(Barcelona)

Casat 32 Mecànic 10/39-8/42 PSUC Barcelona-Saragossa No Adhesió a la 
rebel.lió militar

20 anys i 1 
dia

Caballero Arnal Josep Barcelona Casat 34 Ferroviari Juliol 39 CNT - No Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Camas Sierra Pere Casp (Saragossa) - 24 - Març 40/43 - Toledo-Madrid - Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Camats mora Josep Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Casat 38 Pagès 3/39-3/42 - Barcelona-Toledo No Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Camí Esquerda Miquel Barcelona Casat 35 Teixidor 9/40 CNT Barcelona No Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Camprubí Riera Benet Olesa de Montserrat 
(Barcelona

- - Mestre Maig 39 ERC - - - -

Cano Garrido Pere Mojácar (Almería) Casat 30 Tèxtil 6/40-3/43 CNT-FAI Barcelona No - Mort 5

Cardona Comas

Miquel 
(noi de 
Reus) Puig-Reig (Barcelona) Casat 38 Tèxtil 8/39-7/42 PSUC Barcelona No Rebel.lio

15 anys 
militar mort 
presó

Carrillo Cerazo Joan Cantoria (Almeria) Casat 37 Ferroviari 3/39-12/45 CNT-FAI Gijón- Sí6 Adhesió a la 
rebel.lió militar

30 anys

Carrique Flores Joan Mojácar (Almería) Casat 33 Jornaler Agost 42 CNT Barcelona No Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

5Per tuberculosi, 1943
6Tíjola (Almería)
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Casasayas 
Alavedra Josep

Olesa de Montserrat 
(Barcelona Casat 29 Barber 9/40-9/44 CNT-FAI

Barcelona-Lleida-
Badajoz No

Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort-30 
anys

Casellas Barrufet Joan Barbens (Lleida) Casat 42 Comptable 10/39-7/42 ERC Brcelona Terol Rebel.lió militar 12 anys i dia

Castaño Grima Pere Mojácar (Almería) Casat 39 Peó 4/41 - Barcelona-Reus - - -

Cazorla 
Fernández

Alonso Sorbas (Almería) Casat 32 Jornaler 5/39 - Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Perpètua 30 
anys

Cervera 
Pisarrodona

Dolors Esparreguera 
(Barcelona)

Casad
a

44 Obrera Juny 39/43 - Barcelona - Rebel.lió militar 20 anys

Checa Hernández Manel Baza (Granada) Casat 37 Escrivent 2/39-3/43 ERC-CNT Oviedo-Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort

Cinta Lozano Antoni Tijola (Almería) Casat 49 Obrer 3/39--5/41 CNT Terrassa - - Absolt

Clares Ayala Miquel Nacimiento (Almería) Casat 44 Tèxtil 6/39-5/40 CNT Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort

Clua Cabús Àngel Corbera d'Ebre 
(Tarragona)

Casat 56 Pagès 10/39-9/40 ERC Terrassa No - Absolt

Clua Cabús Josep Corbera d'Ebre 
(Tarragona)

Casat 60 Propietari 10/39-9/40 ERC Terrassa No - Absolt

Compte Mestres Antoni - - - - Abril 40 CNT Tarragona - - -

Conesa Benages Heliodoro Mosqueruela (Terol) Casat 37 Jornaler 1/40-9/46 CNT-FAI Astorga-Barcelona No Rebel.lió militar 20 anys

Dalmases 
Muntaner

Joan Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Casat 35 Industrial 10/39-3/40 CEDA Barcelona No Estraperlo 5 mesos

Díaz Valverde Agripino Nacimiento (Almería) Casat 40 Jornaler 8/39-4/42 - Barcelona Fraga 
(Osca)

Rebel.lió militar 15 anys

Duxans Fabrés Josep Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Casat 37 Pintor 8/39-6/45 ERC Bilbao-Girona-
Barcelona

Sí 7 Rebel.lió militar 15 anys

Elena Julià Mateu Esparreguera 
(Barcelona)

Casat 29 Barber 2/39-11/39 ERC Barcelona No - Mort presó

Escarp Companys Manel Coll de Nargó (Lleida) Casat 44 Tèxtil 8/39 ACR Barcelona No Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia Mort 47

Esteve Simón Esteve Esparreguera 
(Barcelona)

Solter 34 Jornaler 11/39-6/43 CNT-FAI Barcelona No Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

7Siétamo (Osca)
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Fabregat Noman Delfina Miravet (Tarragona)
Solter
a 19 - Maig 39/Nov.42 CNT Barcelona - Rebel.lió militar

12 anys i 1 
dia

Fabregat Noman Magdalen
a

Miravet (Tarragona) Solter
a

18 - Maig 39 CNT Barcelona - Auxili a la rebel.lió 
militar

6 anys i 1 dia

Farràs Robert Joan Sant Vicenç de 
Castellet (Barcelona)

Solter 26 Músic 5/39-4/43 ERC Barcelona No Rebel.lió militar 20 anys

Fernández 
González

Antoni Cuevas de Vera 
(Almería)

Casat 38 Fogoner 10/40-10/42 CNT-FAI Madrid-Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort

Fernández 
González

Josep Cuevas de Vera 
(Almería)

Casat 38 Peó 8/40 - Barcelona-Almería - - -

Flores Flores Ferran Mojácar (Almería) Casat 5 Jornaler 8/39-2/47 CNT Barcelona No Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Font Pla Jaume Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Solter 20 Modelista 9/39 - Barcelona No - Lliure

Font Valldeperas Pere Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Solter 20 Tintorer 5/39-%/42 PSUC Barcelona Fraga 
(Osca)

Auxili a la rebel.lió 
militar

6 anys i 1 dia

Font Vilella Antoni Les Borges del Camp 
(Tarragona)

Casat 51 Forner 9/40-2/45 - Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort-30 
anys

Fontanillas Abad Pere Cartagena (Múrcia) Casat 42 Ajustador 3/39 PSUC Barcelona-Teruel No Rebel.lió militar 15 anys

Franch Pons Salvadora Betxí (Castelló) Casad
a

27 Obrera Des.39/Oct.42 CNT-FAI Barcelona - Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Fuentes Sánchez Manel 
(l'asturià)

Gijón (Astúries) Casat 37 Jornaler 11/39-6/4 CNT-FAI Barcelona No Auxili a la rebel.lió 
militar

6 anys i 1 dia

Gallego Sarrate Joaquim Basbastre (Osca) Vidu 53 Electricista 10/39-4/42 CNT-FAI Barcelona - Auxili a la rebel.lió 
militar

12 anys

Gallen Mata Josep Esparreguera 
(Barcelona)

Casat 28 Mercantil 4/41 - Barcelona-Reus - - -

García Alarcón silvano Piqueras del Castillo 
(Cuenca)

Vidu 52 Pagès 9/40-11/42 CNT-FAI Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort

García Aliaga Pilar Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Vidua 26 Teixidora Maig 39 CNT-FAI Barcelona - Auxili a la rebel.lió 
militar

6 anys i 1 dia

García Centellas Alfred - - - - Set. 44 - Barcelona - - -

García Gómez Manel Campo Robles Casat 31 Peó 7/38-3/41 ERC Bilbao-Barcelona No Auxili a la rebel.lió 6 anys i 1 dia
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(València) militar

García Gómez Miquel
Venta del Moro 
(València) Casat 45 Carreter 4/39-41 - Barcelona Sí8 Rebel.lió militar

12 anys i 1 
dia

Gargallo Gargallo Fidela Mosqueruela (Terol)
Solter
a 23 - 2/39-8/43 CNT-FAI Barcelona - Rebel.lió militar 15 anys

Gargallo Gargallo Fermí Mosqueruela (Terol) Solter 20 Jornaler 2/40-12/40 CNT Oviedo-Barcelona No
Auxili a la rebel.lió 
militar

6 anys i 1 dia
(-18anys 
edat)

Garín Bielsa Melcior Andorra (Terol) Casat 42 Jornaler 8/39-4/40 ERC-CNT Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar -

Garriga Colom (c. 
Serra) Rosa - - - - Oct. 40 ERC - - - -

Garriga López Joan
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Casat 25 Escrivent Març 41 - Maó - - -

Genaró 
Madriguera Ramon Taradell (Barcelona) Vidu 36 Jornaler 1/40 CNT-FAI Barcelona-Burgos No Rebel.lió militar

12 anys i 1 
dia

Gil Alcón Màxim Mosqueruela (Terol) solter 26 Ferroviari 7/39-5/43 CNT-FAI Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort-30 
anys (mort 
presó)

Girona Centelles Alfred
La Pobla de Benifassà
(Castelló) Casat 32 Fabril 5/40-7/59 -

Barcelona-Badajoz-
Madrid No

Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort-30 
anys

Gonell Seguer Josep Xodos (Castelló) Casat 37 Xofer 7/39 - Barcelona-Castelló - - -

Gonell Seguer Samuel Xodos (Castelló) Casat 49 Xofer 7/39 - Barcelona-Castelló - - -

González Cano Valentí - - - - Oct.43 - Figueres - - -

Grau mateu
Joaquim 
(rajoler)

Olesa de Montserrat 
(Barcelona Casat 34 Perit tèxtil 2/39-4/40 CNT Barcelona No

Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Grima Gallardo Manel Mojácar (Almería) Casat 37 Jornaler 6/39-12/43 CNT-FAI Pamplona-Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort - 30 
anys (mort 
presó)

Guasch Palanque Joan Atzeneta (Castello) Casat 34 Jornaler 9/39-5/41 CNT Barcelona No
Auxili a la rebel.lió 
militar 6 anys i 1 dia

Guillamont Pérez Fermí Torre-xiva (Castelló) Casat 35 Jornaler 7/39-5/41 CNT Barcelona No Auxili a la rebel.lió 6 anys i 1 dia

8Borriana (Castelló)
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militar

Hernández Vera Sebastià Ramoneta (Murcia) Casat 38 Mosaista Juliol 43 - Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar 30 anys

Izquierdo Andreu Joan Bta. Figuerola (Tarragona) Casat 50

Secretari 
de 
l'Ajuntame
nt 7/39-7/44 ERC Barcelona No Rebel.lió militar

12 anys i 1 
dia

Izquierdo Aznar Adolf Sao Paulo (Brasil) Casat 46 Jornaler 5/39-7/41 CNT Barcelona No Rebel.lió militar
12 anys i 1 
dia

Jaumot Gironés Josep
La Fatarella 
(Tarragona) Casat 42 Pagès 5/39 PSUC Terrassa - - -

Juampere 
Hinojosa Balbina

Esparreguera 
(Barcelona)

Solter
a 29 Teixidora Juny 39 - Barcelona - - -

Juampere 
Hinojosa Pere

Esparreguera 
(Barcelona) Casat 31 Jornaler 11/39-5/41 ERC Barcelona No

Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Julián Gil Josep Mosqueruela (Terol) Casat 34 Jornaler 8/39-6/41 CNT-FAI Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Lladó Oliva Amadeu
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Casat 34 Comptable 7/39-5/43 ERC Barcelona No Rebel.lió militar 15 anys

Llonch Bayà Joan
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Solter 28 Jornaler 8/39-7/41 - Manresa - Auxili 6 anys i 1 dia

Llopart Salses Joaquim Collbató (Barcelona) Solter 30 Pagès 12/39-1/43 - Barcelona-Lleida No
Adhesió a la 
rebel.lió militar

20 anys i 1 
dia

Llorente 
Escribano Marià Ordial (Guadalajara) Casat 39 Ferroviari Maig 42 CNT Barcelona - - -

López Alvarez Josep - - - - Oct. 41 - Cuenca - - -

López Márquez Just Gergal (Almería) Solter 21 Tèxtil 7/39-12/40 CNT Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Mañà Llop
Joan 
(Zapaner) García (Tarragona) Casat 45 Paleta 11/39-7/43 ERC Barcelona Sí9 Rebel.lió militar 20 anys

Manzanares Vélez Andreu Cartagena (Múrcia) Solter 50 Secretari 
Jutjat 

7/39-8/41 ERC Barcelona No Auxili a la rebel.lió 
militar

6 anys i 1 dia

9Flix (Tarragona)
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Municipal

Marín Gil Salvador Barcelona Casat 60 Pagès 6/39-7/45 - Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort-30 
anys

Marín Gil Màxim Monòver (Alacant) Casat 63 Jornaler 7/39-12/40 CNT-FAI Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Marín Torà Salvador Monòver (Alacant) Casat 37 Obrer 7/39-6/41 - Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Martín Alquezar Antoni Andorra (Terol) Casat 46 Jornaler 4/39-12/39 - Barcelona-Girona No Rebel.lió militar 15 anys

Martínez Barón Joan Gergas (almería) Casat 31 Jornaler 5/39-12/39 - Barcelona No - Absolt

Martínez Pérez Enric Terque (Almería) Casat 46 Jornaler 11/39-8/43 - Barcelona
Valènc
ia

Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort-20 
anys

Massagué Roig Antoni
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Solter 19 Jornaler 3/40-5/43 ERC Barcelona No

Auxili a la rebel.lió 
militar 6 anys i 1 dia

Mata Reig Pere
Esparreguera 
(Barcelona) Casat 39 Carder 8/39-9/41 - Santander-Barcelona No

Auxili a la rebel.lió 
militar 6 anys i 1 dia

Mateo Argelich Salvador
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Casat 37 Jornaler 10/39-9/47 PSUC Bilbao-Barcelona No

Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort-30 
anys-Mort 
presó

Mateo Mirabet Serafina Vilafamés (Castelló) - - - Agost 39/43 - Barcelona - - -

Mateu Argelich Francesc
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Solter 27 Tèxtil 9/38-4/43 ERC Palma-Barcelona

García
(Tarra
gona) Rebel.lió militar 15 anys

Matosas 
Guillamont Pere Torre-xiva (Castelló) Casat 31 Tèxtil 11/39- - Barcelona-Oviedo No Rebel.lió militar

12 anys i 1 
dia

Maylinch Escandil Ermengol Barcelona Casat 46
Jutge 
Municipal 7/39-5/43 ERC Oviedo-Barcelona Sí10 Rebel.lió militar 20 anys

Molina Ruiz Alonso Mojácar (Almería) Casat 60 Jornaler 7/39-9/45 CNT-FAI Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort-30 
anys

Montoya Gallardo
Melcior 
(Xarrio) Mojácar (Almería) Casat 33 Jornaler 3/40-3/43 CNT Barcelona No

Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Morales Vizcaíno Josep Mojácar (Almería) Solter 21 Tèxtil 4/39-4/43 CNT Barcelona No Rebel.lió militar
12 anys i 1 
dia

10Sarral (Tarragona)
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Moreno 
Mayordomo Lluís Cañete (Conca) Casat 37 Xofer 3/39-8/39 - Barcelona No - Lliure

Morral Rius Josep Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Casat 34 Jornaler 8/39-2/43 ERC Barcelona Sí11 Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Muñoz Campos Gabriel 
(Chavo)

- - - - Oct.40 CNT-FAI - - - -

Muntada Molins Martí Sant Joan les Fonts 
(Girona)

Casat 63 Paleta 11/39-2/42 - Barcelona-Lleida No Rebel.lió militar 20 anys

Muntada Ventura Quintín Sant Feliu de Guíxols 
(Girona)

Casat 34 Mecànic 7/39-8/41 - Barcelona-Lleida No Rebel.lió militar 15 anys

Murcia Martínez Josep Serón (Almería) solter 25 Teixidor 5/41-3/43 CNT-FAI Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort

Navarro Amat Joan Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Casat 27 Tècnic tèxtil 6/39 ERC Barcelona No Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Ollé Farré Enric

Ulldecona 
(Tarragona)

Casat 40 Carter 6/39-1/40 UGT Barcelona No

Auxili a la rebel.lió 
militar

6 anys i 1 
dia-Mort 
presó

Ollé Font Joan Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Casat 47 Tèxtil 7/41-9/46 ERC Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

30 anys

Ollé Gras Àngela (la
Puça)

Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Casad
a

32 Jornalera 6/39-44 PSUC Barcelona - Auxili a la rebel.lió 
militar

6 anys i 1 dia

Palmada Teixidor Joaquim Banyoles (Girona) Casat 31 Mestre 7/39-9/41 PSUC Barcelona No Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Pardo Herraiz Juli - - - - 7/39-12/41 - Cuenca - - -

Parera Figueras Conrad Tamarit de Llitera 
(Osca)

Casat 37 Tèxtil 6/39-4/43 ERC BArcelona No Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Perel Rovira Josep Vilobí del Penedès 
(Barcelona)

Solter 21 Tèxtil 8/39-3/47 CNT Barcelona No Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Perarnau Roig Albert Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Casat 39 Fuster 3/39 PSUC Barcelona - - -

Pérez Díez Josep Serón (Almería) Casat 26 Obrer 5/39-4/40 CNT BArcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort

11Carcaixent (València)
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Petchamé Jové Josep
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Casat 36 Comerciant 5/39-7/40 CNT Barcelona No

Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Petchamé Moras Josep Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Casat 33 Artista 5/39-11/39 - Barcelona No - Lliure

Pino Sans Miquel Tarragona Casat 33 Tèxtil 4/39-5/43 ERC Barcelona No Rebel.lió militar 15 anys

Pla Bel Ramon Vallibona (Castelló) Casat 37 Fuster 10/39-3/43 CNT Pamplona-Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort

Planas Cosí Jaume Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Solter 30 Agricultor Maig 39/43 - Valladolid - - -

Porcar Gual Vitorino Vistabella (Castelló) Casat 42 Peó 9/39-6/4 - Barcelona No Auxili a la rebel.lió 
militar

6 anys i 1 dia

Prades Gil Pere 
Celestí

Mosqueruela (Terol) Casat 30 Estampado
r

12/39-3/43 CNT Portaceli-Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort

Ramírez Casado Cristòfol Mojácar (Almería) Casat 40 Jornaler 9/39-3/43 CNT Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort

Reig Garriga Antoni Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Casat 39 Obrer 3/39-7/45 CNT-FAI Portaceli-Gandia-
Barcelona

No Adhesió a la 
rebel.lió militar

20 anys i 1 
dia

Ripollés Ortiz Joaquim Ares del Maestrat 
(Castelló)

Casat 32 Peó 5/39-5/40 - Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort

Roca Marcet Pere Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Vidu 43 Contrarista 
d'obres

3/39-3/41 ERC/PSU
C

Barcelona No Rebel.lió militar 12 anys

Roig Oller Neus Bellpuig (Lleida)

Casad
a

45 Filadora Des.39/43 CNT-FAI Barcelona -

Adhesió a la 
rebel.lió militar

Reclusió 
perpètua 30 
anys

Rubio Arce Joan Chumillas (Conca) Casat 32 Pagès 2/41 ERC Madrid-Barcelona No Rebel.lió militar 12 anys i dia

Ruiz sola Josep Belefique (Almería) Solter 24 Jornaler 5/40-3/43 CNT-FAI Barcelona No Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort

Samper Roura Jaume Rubí (Barcelona) Casat 44 Estampado
r

6/39-7/41 - Barcelona Valènc
ia

Rebel.lió militar 12 anys i 1 
dia

Sánchez Martínez Ferran Cullal (Granada) Casat 44 Jornaler 6/39- CNT-FAI Barcelona-Saragossa No Rebel.lió militar 15 anys

Santiesteban 
Casas

Indalecio Petchina (Almería) Casat 52 Jornaler 10/39-6/41 CNT Barcelona No Auxili a la rebel.lió 
militar

6 anys i 1 dia

Sastre Casanovas Joana Olesa de Montserrat Vidua 59 Teixidora Set.39 CNT Barcelona - Rebel.lió militar 12 anys i 1 
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(Barcelona dia

Segura Bel Francesc Bellestar (Castelló) Casat 46 Jornaler 10/39-6/41 CNT-FAI Barcelona No
Auxili a la rebel.lió 
militar 6 anys i 1 dia

Segura Prat Joan Barcelona Casat 33 Jornaler 7/39-8/40 CNT-FAI Barcelona No
Auxili a la rebel.lió 
militar 6 anys i 1 dia

Serra Alavedra Isidre - - - - Oct.40 ERC - - - -

Serrat Batalla Pau Terrassa (Barcelona) Casat 42 Tèxtil 10/39-8/42 ERC Barcelona No
Auxili a la rebel.lió 
militar 6 anys

Silvestre Ventura manel Barcelona Casat 33 Jornaler 8/39-3/42 CNT Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Simón Farrés Miquel - - - - Nov.42/44 - Guadalajara - - -

Soler Cugat Jaume
Esparreguera 
(Barcelona) Casat 33 Teixidor 12/40-7/44 ERC Barcelona

Hospit
alet 
de 
Llobre
tat 
(Barce
lona)

Adhesió a la 
rebel.lió militar 30 anys

Subirana Alavedra Josep
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Solter 23 Sastre 3/39-9/39 - Barcelona No - Lliure

Suñé Diego Manel
Corbera d'Ebre 
(Tarragona) Casat 29 Llaurador 11/39-5/41 - Saragossa-Barcelona No

Auxili a la rebel.lió 
militar 9 anys

Tàpia Miranda
Josep (el 
Belloto) Tijola (Almería) Casat 36 Teixidor 8/39-5/41 - Barcelona-Almería No

Auxili a la rebel.lió 
militar

6 anys i 1 
dia/(mort 
presó)

Tarazaga Mejías Cristòfol La Carolina(Jaén) Casat 42 Fogoner 5/39-7/43 CNT-FAI Barcelona-Manresa No
Adhesió a la 
rebel.lió militar 30 anys

Tiburcio Lecha Joan Torre-xiva (Castelló) Casat 33 Tèxtil 5/39-7/46 CNT-FAI Barcelona
Castell
ó

Adhesió a la 
rebel.lió militar 30 anys

Torné Costa Cebrià
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Solter 45 Tèxtil 8/39-6/41 ERC Barcelona No Rebel.lió militar

12 anys i 1 
dia

Torres Rodríguez

Baldomer
o

Terque (Almería) Casat 54 Jornaler 11/39-7/43 CNT-FAI Barcelona Terqu
e 
(Alme

Rebel.lió militar 15 anys
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ría)

Tort Colom Àngela
Olesa de Montserrat 
(Barcelona

Casad
a 25 Teixidora Agost 39 ERC Lleida -

Auxili a la rebel.lió 
militar 4 mesos

Trasval Expósito
Josep 
(Negus) Vic (Barcelona) Casat 39 Obrer 5/39-7/40 CNT Barcelona No

Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Vaselga Alvalate
Laurentin
o Rubielos (Terol) Casat 48 Jornaler 10/39-7/41 CNT Barcelona No

Auxili a la rebel.lió 
militar 8 anys

Vicenç García
JoanNatal
í Gudar (Terol) Casat 36 Obrer 8/39-3/45 CNT-FAI Barcelona No

Adhesió a la 
rebel.lió militar 30 anys

Vicenç García Joaquim Gudar (Terol) Casat 34 Jornaler 8/39-3/43 CNT Barcelona No
Adhesió a la 
rebel.lió militar Mort

Vila Altadill Isidre
Corbera d'Ebre 
(Tarragona) Casat 49 Pagès 11/39-2/44 CNT Barcelona No

Adhesió a la 
rebel.lió militar 30 anys

Vila Bayo Pere
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Casat 35 Escrivent 6/39-1/44 ERC Barcelona No

Adhesió a la 
rebel.lió militar 30 anys

Vila Cañadell Ramon
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Solter 27 Pagès 6/39-7/45 - Barcelona No

Adhesió a la 
rebel.lió militar

20 anys i 1 
dia

Viñals Moragas Jaume
Olesa de Montserrat 
(Barcelona Casat 36 Forner 10/40-4/42 ERC Barcelona No Estafa 18 mesos

Viñals Royo Francesc Terrassa (Barcelona) Casat 38 Tèxtil 4/39 ERC Terrassa - - -

Viñas Segura Josep Ripoll (Girona) Solter 28 Jornaler 4/41-5/41 ERC Barcelona No - Liure

Vives Santaclara Manel Torre-xiva (Castelló) Casat 46 Jornaler 9/39-10/45 - Barcelona
Dester
rat

Adhesió a la 
rebel.lió militar

Mort-30 
anys

Zamora Montoya
Bartolom
é Mojácar (Almería) Casat 25 Teixidor 8/39-1/45 CNT-FAI Barcelona No

Adhesió a la 
rebel.lió militar

30 anys - 
Mort presó
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