
 
RECORDANT ELS NOMS 

 
 

M. Àngels Mata i Quintana (GEHIC) 

 
 
Quan tot l’Estat és un camp de concentració, els morts són presos. Quan tot el territori és una presó, 
les fosses comunes són la prova del genocidi                                          

PAU ALABAJO 
 
Poc després d’arribar a Prada vaig visitar alguns camps de concentració, Ribesaltes, Vernet, el Voló, 
Setfons, Argelès... En veure aquelles terribles condicions, vaig sentir que tenia un deure      

                                                                       PAU CASALS 
 

 
Un país no pot esdevenir normal si no coneix, amb nom i cognoms, totes i cada una  de les seves 
víctimes d’una guerra viscuda. 
Tanmateix darrere de cada nom i cada persona hi ha una part de la història del nostre país o del 
nostre poble, una història que dissortadament en molts casos fou curta, ja que la guerra se’ls va 
endur a la infantesa o en plena joventut, i altres van patir l’exili, l’execució, la presó, la confiscació, 
la depuració i la repressió. 
Cal recordar que el règim franquista “el Nuevo Estado de Franco”, neix d’un cop militar feixista el 
18 de juliol de 1936 contra l’estat de la República legalment establert.  
Aquest cop d’estat no va triomfar arreu, ja que mentre en algunes zones va tenir èxit de cop, en 
altres, la resistència de les forces lleials a la República va impedir-ho, i l’estat va quedar  dividit en 
dues zones completament oposades, la de l'Espanya nacional que va imposar un regim feixista, i 
liderada pel general Franco, i la de l’Espanya republicana, que es mantenia fidel a les institucions 
de la República dirigides per les forces esquerranes, democràtiques i nacionalistes del Front 
Popular. Aquest enfrontament va acabar amb la victòria de les tropes feixistes l'1 d'abril de 1939, 
tres dies després que el coronel Segismundo Casado lliurés Madrid.  
Aquesta guerra iniciada i guanyada pel General Franco va dur el país a un empobriment econòmic 
i  intel·lectual absolut, i també a la pèrdua de les llibertats democràtiques. 
  
Certament que durant el curs de la Guerra Civil Espanyola en un i altre bàndol es cometeren 

barbaritats, però també, una vegada 
acabada la guerra, va ser el règim franquista 
qui convertí els soldats republicans en 
presoners, i aquells que marxaren a França 
en enemics polítics subjectes a repressió, i 
els internats en camps d’extermini nazi en 
apàtrides.  
A Catalunya milers de persones hagueren 
d’exiliar-se, altres foren detingudes, 
empresonades o recloses en camps de 
concentració o castigades en els batallons 
de treballadors, altres foren depurades o 
expulsades dels seus llocs de treball, altres 
foren víctimes d’expropiacions i de sancions 

econòmiques,  i el més sinistre de tot van ser 
les més de 4.000 persones, segons Josep Maria Solé i Sabaté, que foren víctimes de la repressió 
judicial militar realitzades pels consells de guerra sumaríssims d’urgència, i que les van 
condemnar a mort, i si no foren més, va ser perquè molts es van exiliar.  
L’any 1939 els sumaris acumulats es van convertir en la norma dels consells de guerra, on en un 
mateix sumari hi havia diferents acusats que moltes vegades eren veïns d’un mateix municipi. Això 
va passar amb la causa SU-1681, i que afectà vint-i-vuit quintinencs, sis dels quals van ser 

    Penal de St. Miquel dels Reis (València) 



condemnats, tres absolts, la resta  es van donar per fugitius, i altres tres foren condemnats en 
judicis posteriors. Cal dir que aquests sumaris acumulats es jutjaren en un sol dia. 
Els afusellaments dictats pel franquisme es van caracteritzar per la seva planificació sistemàtica; 
calia executar arbitràriament per demostrar el poder i la força i per instaurar el terror fins al moll de 
l'os de la societat civil. I mentre uns van poder seguir vivint amb normalitat, als altres se'ls va fer 
callar, i aquesta gent va haver d'esperar molts anys per tornar a viure lliurement i sense por. 
A Catalunya aquesta guerra va costar la vida a milers d’homes i dones tant al front com a la 
reraguarda, ja que la repressió franquista va abastar tots els camps possibles: el polític, 
l’econòmic, el social, el cultural, l’ideològic, essent un instrument de dominació, d’humiliació i de 
consens forçat.  
 
Al Penedès el cost humà d’aquesta guerra 
segons els estudis fets per, R. Arnabat, J. 
Castillo, i D. Sancho, l’any 2009, situen el 
nombre de víctimes en: 1403 soldats 
republicans morts al front,  171 civils morts 
per bombardeigs a la reraguarda republicana, 
378 executats a la reraguarda republicana, 
167 executats pel franquisme, 55 morts en 
els camps d’extermini nazi, 300 víctimes en 
les presons i camps de concentració 
franquistes i  unes 150 víctimes  morts en els 
camps de refugiats francesos. Això suma un 
total de 2624 persones, a les quals caldria 
afegir els 1300 penedesencs exiliats que no van 
tornar a Catalunya, i si hi afegim els 1167 
empresonats, amb penes de 10, 12 i 20 anys o  més, tindríem un total de 5.000 persones. 
Aquesta pèrdua demogràfica sumada a la destrucció d’edificis, terres ermes per manca de mans, 
ja que la majoria eren al front, i de les fàbriques destruïdes o tancades, va dur al país i al Penedès 
a unes conseqüències econòmiques greus, això sense parlar dels efectes polítics i morals. 
 
A Sant Quintí el cost humà de la guerra no va ser inferior del de la resta de viles del Penedès, i el 
nombre de víctimes va ser d’11 soldats republicans morts al front, 2 civils morts per bombardeigs a 
la reraguarda republicana, 7 executats a la reraguarda republicana, 4 executats pel franquisme o 
morts en els camps d’extermini nazi, 2 víctimes mortes en camps de refugiats francesos. Si a 
aquestes xifres hi afegim els 24 exiliats que no van tornar a Sant Quintí sumen un total de 50 
quintinencs. I si hi afegim els 12 condemnats amb penes de 10, 12 i 20 anys de presó, tindríem un 
total de 62 persones víctimes d’aquesta sublevació feixista, que ells li van donar l´ostentós nom de 
“Guerra de Liberación” . 
 

TOTS ELS NOMS DE LES VICTIMES QUINTINENQUES 
 

REPUBLICANS MORTS AL FRONT : Ramon Carbonell Aloy (18 anys) Hospital de Valls (ferides de guerra). 
Rafel Esteve Roig (Cal Caco) ( 24 anys) Front de Terol. Marcel·lí Feixes Ventura (18 anys) Hospital de 
Vilafranca (ferides de guerra). Quintí Mallofré Llobet (18 anys) Front d’Ebre. Josep Miró Rafecas (Cal Pep 
Ferrer) (29 anys) Front de l’Ebre. Josep Pitarch Ramon (Cal Cap Pelat) Front de Terol. Simeó Planas Pauné  
(Cal Pixanes) (29 anys) Front de l’Ebre. Joaquim Planas desaparegut al front.  Antoni Tarrida Gallart (Cal 
Sègol) (19 anys) desaparegut al front.  Fill del Juli Tort Miquel (Cal Teterons) desaparegut al front. Isidre 
Llopart Mata (Cal Tripaire) (30 anys) desaparegut al front. 
 
MORTS PER BOMBARDEIG O ACCIDENT: Josep Gustems Valls (44 anys) Comarquinal (bombardeig 
franquista). Josep Ribas Masana (23 anys) Hospital de Vilafranca (ferida de bala) 
 
EXECUTATS A LA RERAGUARDA REPUBLICANA: Josep Ballera Torrents (capellà) (LC) Bòbila (Vilafranca 
del Penedès). Joan Gelonch Tutusaus (vicari) Bòbila (Vilafranca del Penedès). Josep Busquets Tort (Cal 
Borregaire) (pagès) Els Cirerers (Olèrdola). Josep Santacana Miquel (comerciant) (AC) Els Cirerers 
(Olèrdola). Jaume o Ramon Orsola Solà (escrivent) (AC) Casetes del Raspall (Torrelavit). Joan Ferrer Bosch 
(propietari) (Regidor UP)  Pedralbes (Barcelona). Josepa Ribas Miró (mestressa de casa) Pont de Baldús. 

      Catalans de camí cap l’exili (foto R. Capa) 



 
EXECUTATS PEL FRANQUISME I CAMPS D’EXTERMINI NAZI: Agustí Miro Coral (UR, EC) (43 anys) 
Camp de la Bota. Josep Lluvià Estrada (JLC) (28 anys) Penal de S. Miquel dels Reis (València). Noi de Cal 
Mallofrè. Ramon Torres Balada (JLC) (25 anys) Camp de concentració de Mauthausen-Gusen. 
 

 
MORTS ENS ELS CAMPS DE REFUGIATS FRANCESOS: Joan Cardús Duran (pagès) (UR). Quintí Bou 
Nadal (pagès) (ERC). 
 

EXILIATS: Jaume Grau Casas (secretari) (ERC) Camps de concentració Argelers i Bram França. Francesca 
Rabascall Vaqué (mestra) es desconeix el lloc de l’exili. Joan Busquets Pasqual (xofer) (UR, ERC)  pèrdua 
total de béns, exiliat a França. Raimunda Pujol Alguero (mestressa de casa ) (UR) pèrdua total de béns, 
exiliada França. Enric Busquets Pujol (CNT UGT)  fill dels anteriors, exiliat a França. Lluís Busquets Pujol 
(CNT UGT) fill dels anteriors, exiliat a França. Bartolomé Llobet Vallès (propietari) (ERC,UR) pèrdua total de 
béns, es desconeix el lloc. Miquel Estruch Soteras (alcalde republicà) (ERC) exiliat a França. Vicens Longo 
Roselles (JLC) es desconeix el lloc de l’exili. Àngel Longo Roselles (JLC, CNT) es desconeix el lloc de l’exili. 
Enric Esteve Escofet (Cal Caco) (pagès) (CNT) exiliat a França. Teresa Roig Boada (Cal Caco) (mestressa 
de casa) (CNT) exiliada a França. Martí Esteve Roig (Alcalde) (CNT) fill dels anteriors, exiliat a França. Joan 
Martí Martí, es desconeix el lloc de l’exili. Amadeo Navarro Irlas (Tinent d’alcalde) (POUM) exiliat a França.. 
Montserrat Carbó Vallés (mestressa de casa i muller del Quinti Bou Nadal) exiliada a França . Dos  nois de 
17 i 15 anys fills del Quinti Bou i de la Montserrat Carbó. Montserrat Bou Carbó germana dels anteriors.  
Francesc Colomer Solsona (POUM) camp de concentració Agde, Herault França. El pare de l’Enric Navas 
de la Boria, exiliat a França. Juli Tort Miquel (pagès) (CNT) es desconeix el lloc de l’exili. Teresa Estrada 
Creixell (Cal Corsec) (mestressa de casa) exiliada a França muller de Joaquim Tallada Ramia, natural de 
Sant Sadurní (impressor) exiliat a França. 
 

EMPRESONATS I CONDEMNATS PELS FRANQUISTES: Josep Culubret Camps (mestre) (ERC) S. Miquel 
dels Reis (València) 15 anys. Pere Llenas Suriol (pagès) (ERC) S. Miquel dels Reis (València) 30 anys. 
Jaume Rovira Baucells (pagès) (ERC) S. Miquel dels Reis (València) 12 anys. Jaume Gallego Poch 
(jornaler) (ERC) La Model 12 anys. Alexandre Olivé Baucells (alcalde) (ERC) La Model, pena de mort, 
commutació per diners. Melcior Miró Busquets (pagès) (UR) S. Miquel dels Reis (València) 20 anys. 
Francesc Pons Martorell (pagès) La Model, 2 anys. Antoni Poch Freixa (xofer) (UGT) La Model 15 anys, i  
pagar 3000 ptes. Joan Pinyol Casanovas (cambrer) Oviedo, Saragossa, 15 anys. Pere Galimany Isaac 
(jornaler) (CNT) Vilanova, La Model. Jaume Isart Guarro (xofer) (JSUC) Madrid, Saragossa, La Model, 8 
anys. Josep Salat Càlix  (tintorer) (JLC) La Model, 10 anys. 
 
A més a més, també caldria comptar quasi un centenar de soldats que abans de retornar a Sant 
Quintí van haver de passar pels camps de concentració espanyols. 
 
Partits d’esquerra: ERC Esquerra Republicana de Catalunya, UR Unió de Rabassaires,  EC Estat Català,  
POUM Partit Obrer d’Unificació Marxista, CNT Confederació Nacional del Treball, JLC Joventuts Llibertàries 
Catalanes, JSUC Joventut Socialista Unificada de Catalunya, UGT Unió General de Treballadors.   
Partits de dreta: LC Lliga Catalana,  AC Acció Catòlica,  UP Unió Patriòtica. 
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