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El Penedès té més de 300 soldats de la Guerra 
Civil enterrats en vuit fosses comunes
ALT I BAIX PENEDÈS

La Generalitat ha presentat el primer 
mapa de fosses comunes a Catalunya, 
entre les quals n’hi ha cinc al l’Alt 
Penedès (Vilafranca, Torrelles, Pon-
tons, Clariana i Avinyonet) i tres més 
al Baix Penedès (el Vendrell, Albinyana 
i Bonastre). En total hi ha més de 300 
soldats de la Guerra Civil enterrats.

La Direcció General de Memòria Demo-
cràtica del Departament d’Interior de la Ge-
neralitat va fer públic divendres passat el pri-
mer mapa de fosses comunes de Catalunya, 
que en detecta un total de 179 arreu del país, 
amb un nombre de cadàvers que es fa difícil 
de calcular, ja que la majoria de les fosses 
no s’han excavat. I és en el marc del projecte 
de recuperació de la memòria històrica que 
el Govern català va començar fa cinc anys a 
rastrejar la informació existent (oral o docu-
mental), amb la qual ha elaborat aquest pri-
mer esborrany de mapa, susceptible de ser 
ampliat si apareixen fosses noves.

Cinc fosses a l’Alt Penedès
El Departament té comptabilitzades cinc 

fosses a l’Alt Penedès. La més important és 
la de Vilafranca, ubicada dins del cementiri 
municipal. Hi van ser enterrats 215 soldats 
republicans provinents de l’hospital militar 
que hi va haver durant la Guerra Civil al Mo-
lí d’en Rovira; la majoria eren soldats que 
havien estat ferits durant la Batalla de l’Ebre, 
i que van acabar perdent la vida a l’Hospital 
de Sang. L’11 de desembre de 2004 l’Ajun-
tament de Vilafranca va dignificar la fossa 
amb una làpida on figuren els noms dels sol-
dats que es van poder identificar gràcies a 
les dades facilitades pels historiadors Jordi 
Valls, Ernesto González i Ramon Arnabat.

A Pontons, un testimoni del municipi re-
corda que durant la retirada de l’exèrcit re-
publicà es van trobar cinc cossos de soldats 
republicans als afores del poble, que es van 
traslladar al cementiri de la localitat, on van 
ser enterrats junts en una fossa. No hi ha cap 
altra documentació que ho acrediti.

A Avinyonet, un testimoni també ha in-
format de l’existència d’una fossa comuna 
amb quatre soldats de l’exèrcit franquista al 
cementiri municipal. El testimoni assegura 
que van ser enterrats amb una ampolla de vi-
dre als peus on constaven les seves dades.

Al cementiri de Torrelles també hi ha 
una fossa amb quatre soldats republicans. I 
a Clariana, un testimoni oral explica que hi 
podria haver una fossa amb una desena de 
soldats, probablement fora del cementiri.

Tres fosses al Baix Penedès
La fossa més famosa del Baix Penedès 

és la d’Albinyana. Ubicada a l’antic cemen-
tiri, hi ha entre 50 i 60 soldats republicans 
(possiblement 56) abatuts en emboscada a la 
serra de Bonastre quan estaven en retirada, 
després de perdre la batalla de l’Ebre. Se-
gons sembla, amb posterioritat al període de 
guerra la fossa comuna es continuà utilitzant 
per a enterraments civils de veïns de la po-
blació. El 23 d’agost de 2006 es va retre un 

homenatge als inhumats i es va dignificar la 
fossa amb una placa. Posteriorment, l’estiu 
de 2003 científics d’universitats catalanes 
volien iniciar un treball arqueològic al vol-
tant de les fosses comunes, començant l’es-
tudi per la d’Albinyana, però el president de 
la Generalitat Jordi Pujol i l’alcalde Quim 
Nin es van oposar a l’obertura; com a con-
seqüència d’això, els historiadors Joan San-
tacana i David Íñiguez van publicar al cap 
d’uns mesos el llibre Les fosses d’Albinyana, 
informatiu i alhora de denúncia dels fets.

Les altres dues fosses de la comarca són 
conegudes gràcies a la tasca duta a terme per 
l’investigador vendrellenc Àngel Archilla. 
Dins el cementiri del Vendrell hi ha una fossa 
comuna amb dotze soldats republicans, que 
apareixen inscrits al registre Civil, però no 
al Registre del Cementiri. Al gener de 2004, 
Archilla va informar que havia localitzat els 
familiars de tres dels dotze combatents. La 
fossa es trobaria al passadís d’entrada, entre 
la porta i la font.

Finalment, Archilla informa de l’existèn-
cia d’una fossa comuna dins del cementiri 
de Bonastre, on hi hauria entre 18 i 20 sol-
dats republicans; es basa en el testimoni de 
dos veïns del poble que expliquen que les 
tropes colpistes els van obligar a recollir els 
cadàvers escampats pels voltants de Bonas-
tre, després de prendre la població.

Recordatori col·locat a finals de 2004 en la fossa comuna 
que hi ha al cementiri de Vilafranca.
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