
 

ACTE D’HOMENATGE ALS REPRESSALIATS DE LA GUERRA CIVIL I EL 
FRANQUISME 
 
Vilafranca del Penedès, 3 de febrer de 2010 
 
 
Bona tarda a tothom! 
 

Avui fem un acte institucional d’homenatge als repressaliats durant la guerra civil i el 

franquisme i els seus familiars a l’Alt Penedès. Benvingut sigui, encara que hagi arribat 

tard. 

 

Des de l’Institut d’Estudis Penedesencs portem alguns anys desenvolupant el projecte 

Tots els Noms (El Penedès, 1931-1978) que pretén recuperar la memòria democràtic 

d’aquests anys al Penedès, és a dir a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix i el 

Garraf. Un projecte que compta actualment amb la col·laboració del Memorial 

Democràtic de la Generalitat de Catalunya i dels Consells comarcals penedesencs. 

 

Dins d’aquest projecte hem estat treballant diversos aspectes: la recuperació de la 

Segona República al Penedès; l’impacte de la guerra civil a les nostres comarques i 

l’estudi del seu cost humà: 2.171 persones. Una xifra esgarrifosa. Però que hem 

recuperat nom a nom i que avui dia es pot consultar mitjançant la web del projecte: 

www.totselsnoms.org; també estem estudiant el franquisme i la lluita per la 

democràcia. Però, si hi ha un aspecte al qual hem dedicat una especial atenció, durant 

aquests anys és al estudi quantitatiu i qualitatiu de la repressió franquista a les tres 

comarques, i que han donat com a resultat la publicació dels llibres referents a l’Alt 

Penedès i al Baix Penedès, i la propera publicació del del Garraf. 

 

Avui, aquí, retem homenatge a tots els repressaliats. En el llistat que ens ha passat 

l’organització podem distingir tres grans grups: els repressaliats durant la guerra civil 

pels republicans, els repressaliats durant el primer franquisme (anys quaranta i 

cinquanta), i els repressaliats pel franquisme els anys seixanta i setanta. Les xifres de 

la repressió a l’Alt Penedès són molt grans: durant el període republicà foren 

assassinades 184 persones a l’Alt Penedès; durant la primera repressió franquista 



foren assassinades o moriren en presons i camps de concentració 150 persones i 700 

foren sotmeses a judicis sumaríssims militars. 

 

Permetin que faci algunes reflexions sobre la repressió franquista i sobre el qual 

acabem de publicar un llibre junt als historiadors: Jesús Castillo y Daniel Sancho. Unes 

reflexions basades en la recopilació d’informació en els arxius militars i de 

l’administració de justícia, i en les entrevistes mantingudes amb els repressaliats i els 

seus familiars.  

 

Haig de dir, que consultant aquesta documentació a vegades t’agafa mal de ventre, 

t’agafa com una angoixa pel patiment que la repressió va representar per a milers de 

persones. Quan mires la mecànica del judicis sumaríssims, en els quals durant una 

hora poden jutjar-se deu, quinze, o vint persones, i condemnades a penes de mort, 

cadenes perpètues, o vint anys de presó, se’t posa la pell de gallina. I quan veus que 

les actes ja són a punt, impreses, i tant sols cal posar el nom de la víctima i la 

condemna. Quan milers d’actes són iguals unes a les altres. 

 

Les cartes dels empresonats: Magí Rallé: el 28 d’abril era traslladat a la presó Model 

de Barcelona. Un cop sentenciat a mort pel Consell de Guerra celebrat el 22 de maig 

de 1939, i mentre esperava l’enterado o la commutació, va escriure a la seva família, i 

sobretot a la seva filla: “igual como tú, he esperado un día tras otro, con la esperanza 

de poder volver al lado de vosotros, y también he visto transcurrir las cuatro semanas 

sin que haya aclarado la situación. ¿Qué a los hombres que seres inocentes sufran sin 

culpa alguna! […]. Cuando volváis a escribir deseo que escribáis todos, una carta cada 

uno de vosotros, dentro de un mismo sobre, pues para vosotros no existe limitación 

alguna.” No sabem si dona temps a que es creuessin més cartes, perquè el 2 d’agost 

de 1939 va ser executat al Camp de la Bota 

 

Disposem, hores d’ara, i gràcies a la recerca realitzada en el projecte Tots els Noms 

de dades quasi definitives sobre la repressió franquista que s’exercí sobre els veïns 

dels 27 municipis de l’Alt Penedès. Amb aquest llibre s’estableix definitivament l’abast 

de la repressió franquista a l’Alt Penedès, i es contribueix a donar nom a les víctimes 

d’aquesta repressió, tot rescatant-les de l’oblit i de l’anonimat. 

  

L’objectiu de la repressió franquista a l’Alt Penedès era anorrear l’ampli moviment 

republicà desenvolupat els anys trenta. I el cert és que la repressió, i l’exili, 

aconseguiran d’escapçar el Penedès republicà i revolucionari, ja que, 



proporcionalment, aquesta comarca serà una de les que patirà més durament ambdós.  

 

Si la Guerra Civil ja havia provocat un elevat cost humà, d’aproximadament un miler de  

víctimes, la repressió franquista de la postguerra n’afegí un miler més entre executats i 

empresonats, sense comptar un altre miler d’exiliats. L’ocupació franquista del 

Penedès la segona quinzena de gener de 1939 i la implantació del nou règim, van 

deixar ben clar a tothom que la repressió antirepublicana seria una de les bases del 

Nuevo Estado, igual que ho havia estat durant la guerra. D’aquí, que el final de la 

guerra no signifiqués la pau. La creació de camps de concentració per on passaren un 

miler d’altpenedesencs en va ser la primera mostra. El franquisme convertí els 

centenars de milers de presoners de guerra en presoners polítics i els va sotmetre a 

una vexant classificació política en funció dels avals aconseguits (adictos, dudosos, 

desafectos, asociales) amb les conseqüents sancions. 

  

Durant la postguerra, el règim franquista aplicà la legislació repressiva generada 

durant la guerra civil, ampliada i matisada per un seguit d’ordres i lleis de caràcter 

complementari. Durant el període 1939-1945, l’eix de la política repressiva franquista 

va ser la “justícia” militar, amb els seus sumaris d’urgència i els seus consells de 

guerra que ompliren les presons i els cementiris de penats i executats. La legislació 

militar va complementar-se amb la Llei de Responsabilitats Polítiques, creada amb la 

finalitat d’extorsionar econòmicament a les famílies republicanes. Finalment, la Causa 

General intentà aplegar tots els detalls que haguessin pogut escapar-se de les 

anteriors lleis repressives. Tot plegat va cloure amb la depuració dels cossos militars, 

de l’administració i del magisteri, i amb la requisa econòmica de persones i entitats 

republicanes. El franquisme va teixir una espessa xarxa repressiva que tenia per 

objectiu eliminar físicament i ideològica a l’enemic republicà i atemorir al conjunt de la 

població. 

 

La dictadura franquista sempre es fonamentà en el premi i el reconeixement dels 

“vencedors”, i el càstig i la humiliació dels “vençuts”. Perquè aquesta violència 

repressiva va ser sempre un element crucial del règim franquista en la seva voluntat 

d’exterminar l’enemic (republicans, socialistes, comunistes, anarquistes, catalanistes, 

demòcrates, ....) i de perpetuar-se eternament. De fet, la violència i la repressió van ser 

dos elements fundacionals del franquisme, des del cop d’estat del 17 de juliol, per tal 

de castigar tots aquells que s’havien oposat en el passat, s’oposaven en el present, o 

s’oposessin en el futur al Glorioso Movimiento Nacional, primer, i al Nuevo Estado, 

després. La suposada pau, no fou res més que el negatiu de la repressió, el control 



social i la por. Tot i que també és cert que per implementar i consolidar el règim 

franquista i la repressió va caldre la participació d’una part de la societat local. 

 

L’aplicació estricta de tota aquesta legislació repressiva va fer que durant els tres 

primers anys de la postguerra les presons sobreeixissin de presoners, que malvivien 

com podien en un metre quadrat de cel·la. Alhora, la manca de braços per treballar, a 

causa de les pèrdues humanes de la guerra i la pròpia política repressiva del règim, va 

provocar tota una nova legislació orientada a convertir els presoners més “perillosos” 

en treballadors forçats en els batallons de treballadors, batallons disciplinaris de 

soldats treballadors, i colònies penitenciàries, i els menys “perillosos” van començar a 

redimir penes amb treball dins i fora de la presó. Tot plegat acompanyat d’un sistema 

de llibertats condicionals i vigilades que permetien, alhora, esponjar les presons i 

seguir controlant els condemnats i llurs famílies. Tot i això, la sortida massiva en 

llibertat condicional dels presos altpenedesencs no es va produir fins la meitat de la 

dècada dels anys quaranta, i per aconseguir les llibertats definitives van haver 

d’esperar-se, com a mínim, deu anys més, fins a mitjans dels cinquanta.   

 

A l’Alt Penedès, l’aplicació de la Llei de Responsabilitats Polítiques va tenir un rang 

clarament secundari i subordinat a la Justícia Militar, ja que la majoria d’expedients 

s’incoaren a instàncies de l’Auditoria de Guerra. A 287 persones de l’Alt Penedès se’ls 

va obrir expedient de responsabilitats polítiques, la qual cosa significava un 0,085% de 

la població comarcal de l’any 1940 (46.799 habitants). D’aquests, un 14% van patir 

tipus de sanció econòmica o de restricció de la llibertat de residència, i un 86% van ser 

sobreseïts (la majoria d’ells ja eren a la presó o al cementiri).   

 

El pal de paller de la repressió franquista fou, tal i com hem dit, la Justícia Militar. Un 

total de 710 altpenedesencs, pel cap baix, foren encausats en sumaris d’urgència. 

D’aquests, 666, un 94%, passaren pel consell de guerra, i 602 d’aquests darrers, un 

90,4%, foren condemnades a penes diverses, des dels sis anys de presó, fins a la 

pena de mort. Això representa que un 13 per mil de la població, o el que és el mateix, 

sis de cada cent famílies de la comarca varen tenir alguna persona condemnada per 

consell de guerra, i que set de cada cent famílies varen tenir algun dels seus membres 

encausat en un sumari d’urgència militar. Pel que fa als sumaris d’urgència i els 

consell de guerra, cal destacar que durant l’any 1939 se’n van tramitar quasi les dues 

terceres parts del total del període 1939-1945, i el mateix va passar amb les 

execucions de les penes de mort. 

 



La Causa General va passar el darrer garbell repressiu, i 1.031 persones van sortir 

relaciones en el conjunt dels vint-i-set expedients municipals de la comarca, el que 

significa el 22 per mil dels habitants de la comarca. De manera que una de cada deu 

famílies tenia el nom d’algun dels seus membres en aquests detallats informes on es 

denunciaven les actuacions o suposades actuacions contra el Glorioso Movimiento 

Nacional, fins i tot abans que aquests existís. La Causa General va ser voluntàriament 

detallada en incloure tots i cadascuna de les persones que havien ocupat càrrecs en 

els ajuntaments durant la Guerra Civil, als quals es feien responsables directes de 

totes les actuacions que s’havien produït en el municipi.  

 

Resumint, a 287 persones se’ls va obrir un expedient de responsabilitats polítiques i a 

710 se les va encausar en sumaris d’urgència militar. En total, 792 persones diferents 

van patir consells de guerra i/o judicis de responsabilitats polítiques, un 17 per mil de la 

població de la comarca o, el que és el mateix, vuit de cada cent famílies. Una quarta 

part d’aquestes persones, 205, patiren consell de guerra i judici de responsabilitats 

polítiques. Si afegim les 1.031 persones que foren denunciades en la Causa General i 

eliminem les repeticions, tenim un total 1.494 persones diferents van caure dins la 

xarxa repressiva del franquisme a l’Alt Penedès. Això vol dir el 32 per mil dels 

habitants de la comarca, quinze de cada cent famílies. Sense comptar la repressió 

quotidiana, aquella que s’exercia sense tràmits administratius i especialment sobre les 

dones, que era tant o més dura que la que s’exercia burocràticament.  

 

Pel que fa a la geografia, la major intensitat repressiva (reprimits en proporció al 

nombre d’habitants), cal destacar els municipis de Pacs del Penedès (7,4%), Olèrdola 

(6,4%), Olesa de Bonesvalls (6,3%), Castellet i la Gornal (6%), Font-rubí (5,9%), Santa 

Fe del Penedès (5,3%), Sant Sadurní d’Anoia (4,1%), Santa Margarida i els Monjos 

(3,6%), la Granada del Penedès (4%). Si a aquests municipis hi afegim aquells en els 

quals s’aplicaren les penes més greus als repressaliats, com Torrelavit, Torrelles de 

Foix i Sant Martí Sarroca, tenim un mapa que ens indica que fou en els municipis 

mitjans, d’entre 1.000 i 3.000 habitants, tant dedicats a l’agricultura, com a la indústria, 

on el franquisme exercí la màxima repressió. Una repressió que estava directament 

relacionada amb el desenvolupament de la vida local durant la Segona República i la 

Guerra Civil, i molt especialment amb els fets de l’octubre de 1934 que, al Penedès 

esdevingué una revolta social en la que participaren pagesos i treballadors.  

 

La duresa de la repressió franquista a nivell local va estar condicionada per dos factors 

generals: la voluntat explícita del règim d’exterminar l’enemic i el paper central que 



jugà la jurisdicció militar en l’engranatge repressiu; i per dos factors locals: les 

vicissituds de la vida política i social a nivell municipal  i els odis i venjances personals i 

familiars, hàbilment manipulats per les jerarquies locals del règim franquista. De 

manera que, per a poder valorar correctament la diferent incidència de la repressió 

franquista en els diversos municipis de l’Alt Penedès, a més de les qüestions generals 

com els conflictes obrer i pagès, la confrontació política i cultural,  o els fets d’octubre 

de 1934, cal fer incidència en les dinàmiques político-socials locals. Així, en alguns 

municipis on el conflicte polític i social havia estat molt radicalitzat, els sectors més 

conservadors decidiren de fer taula rasa i aplicar una repressió molt dura sobre els 

elements republicans que restaren en els municipis. 

 

La repressió del primer franquisme (1939-1945) a l’Alt Penedès va tenir, com arreu del 

país, un caràcter general. Cap municipi, cap sector de la societat, cap grup d’edat, cap 

ideologia mínimament democràtica se’n va poder escapar, tot i que hi hagué alguns 

sectors més durament colpejats que d’altres. A l’Alt Penedès aquests sectors foren: els 

homes adults d’entre 25 i 45 anys, preferentment aquells que havien ocupat càrrecs 

municipals, les classes populars (pagesos, treballadors i menestrals) dels pobles i viles 

de la comarca, tant agrícoles, com industrials, i el món republicà catalanista i el món 

anarcosindicalista.  

 

Cal afegir, que si be la repressió administrativa es va dirigir fonamentalment contra els 

homes (95%), també hi va haver un percentatge de dones (5%), i que les dones 

patiren més directament la repressió quotidiana. La repressió franquista a l’Alt 

Penedès, i a bona part del país, tenia un objectiu molt clar: eliminar o deixar inactius 

els quadres polítics, socials i culturals a nivell local, és a dir, els sectors de la societat 

més ben formats i preparats políticament, culturalment, professionalment, i destruir el 

teixit associatiu local de caràcter republicà.  

 

Si les penes aplicades pels consell de guerra podien semblar o van ser, en alguns 

casos, arbitràries, la repressió franquista, en canvi, fou feta a consciència. La repressió 

va ser tant dura que, fins i tot, algunes famílies, aquelles a les quals la repressió i l’exili 

van colpejar més durament, van desaparèixer dels municipis de la comarca. 

 
 
Ramon Arnabat Mata 
President de l’IEP i director de Tots els Noms 
 


