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● «En este lugar descan-
san los cadáveres que [il-
legible] en las operacio-
nes de la gloriosa entrada
de los nacionales en Vich.
15 de septiembre de
1939.» El text, escrit en un
paper groguenc i guardat
en una ampolla de vidre,
era un dels secrets que va
guardar durant 70 anys la
fossa comuna de Gurb
(Osona), la primera que ha
estat exhumada per la Ge-
neralitat i que servirà de
model per la futura llei de
fosses. Els investigadors
de la UAB i de l’Institut de
Medicina Legal han iden-
tificat allà, tal com s’espe-
rava, els cadàvers de qua-
tre soldats republicans de
Gavà que van morir en els
últims combats de la bata-
lla de Vic durant l’entrada
a sang i foc de les tropes de
Franco a Catalunya.

Les restes de Gabriel
Ivern, Antoni Olivella, Jo-
sep Roig i Joan Solé po-
dran tornar al seu Gavà na-
tal en els propers dies, 70
anys després d’haver estat
mobilitzats per combatre
les tropes franquistes. Ara,
les seves famílies respiren
alleujades. Els quatre de
Gavà van quedar enterrats
l’1 o el 2 de febrer de l’any
1939 prop de la masia de la
Rovira de Gurb. Mesos
després, el setembre de
1939, la família Solé va
demanar al Bisbat de Vic
un enterrament cristià al

seu poble. La resposta va
ser contundent: «Els rojos
no poden ser enterrats al
cementiri.»

Des d’aleshores, els fa-
miliars visitaven la fossa
cada any per portar-hi
flors. Montserrat Martínez
Solé, la néta de Joan Solé,
fa 57 anys que espera po-
der enterrar de manera
digna el seu avi. La setma-
na vinent, però, el malson
de la família Solé s’acaba-
rà. Tres dels quatre soldats
seran inhumats al cementi-
ri de Gavà, mentre que
l’altra família gavanenca
enterrarà el seu avi al cos-
tat de les restes dels nou
soldats encara anònims
que es van trobar barrejats,
un sobre l’altre, en aquella
fossa. Tot i que no ha estat
possible esbrinar-ne la
identitat, els cossos s’en-
terraran per separat per po-
der-ne fer la identificació.

Un dels últims combats
L’exhaustiu estudi cientí-
fic ha revelat que els sol-

dats van morir com a con-
seqüència de lesions «per
arma de foc». La coordina-
dora de la investigació
científica, Assumpció
Malgosa, va dir que amb
les dades existents és im-
possible saber si van morir
en combat o ajusticiats.
Malgrat ser un dels últims
dies de la Guerra Civil a
Catalunya, aquella va ser,
molt probablement, una
lluita cruenta i confusa.

Alguns cadàvers, com
ara el de Josep Roig, te-
nien set trets al tòrax, les
cames i els braços. D’al-
tres, tenien un perfil propi
d’una execució: Joan Solé,
un tret a la part posterior
del crani; Gabriel Ivern, un
únic tret a la cara. El que és
segur és que aquell dia
l’horror del franquisme va
caure damunt d’aquells 13
soldats republicans sense
gaire preparació militar i
en retirada.

La recuperació de la
memòria històrica va co-
mençar en una riera de

Gurb entre sorra, pedres i
ossos, però va acabar en un
laboratori d’alta tecnolo-
gia de la UAB amb un grup
d’arqueòlegs i forenses i
tot d’anàlisis d’ADN. Un
dels soldats de Gavà, Joan
Solé, només va poder ser
identificat gràcies a una
prova complexa en què es
comparava l’ADN dels os-
sos amb el de la seva néta.

Un cost de 60.000 euros
El govern català va anun-
ciar el juny passat que
aquell trist episodi de la
Guerra Civil serviria per
establir un protocol sobre
l’exhumació de fosses. La
llei catalana, actualment
en tràmit al Parlament i
que podria ser aprovada
abans de l’estiu, dóna dret
a famílies i entitats de la
memòria a sol·licitar ex-
humacions, dignificacions
i senyalitzacions. En el cas
català, la Generalitat, que
és qui assumirà el cost to-
tal de l’actuació, tindrà
l’última paraula a l’hora

de decidir una exhumació.
En el cas de Gurb, el cost
total dels treballs va ascen-
dir a uns 60.000 euros.

L’exhumació i els tre-
balls d’identificació a
Gurb han servit a la Gene-
ralitat per elaborar el pro-
tocol científic, burocràtic i
de convenis que s’han de
seguir en actuacions futu-
res. L’excap de la Unitat
de Desapareguts i Fosses
Comunes de la direcció
general de Memòria His-
tòrica, la historiadora
Queralt Solé, va deixar
clar que per obrir una fossa
caldrà com a requisit bàsic
la reclamació dels fami-
liars i l’existència de dades
històriques que certifiquin
l’emplaçament. La direc-
tora general de Memòria
Democràtica, Maria Jesús
Bono, va anunciar que ja
havien rebut 15 sol·lici-
tuds de famílies i d’ajunta-
ments per actuar en fosses
comunes, tot i que la majo-
ria «només es dignifica-
ran».

Gurb, 15 de setembre de 1939
La Generalitat és pionera a identificar els cadàvers de quatre soldats republicans de Gavà en una fossa comuna

a la comarca d’Osona. Els treballs, amb un cost de 60.000 euros, serviran per establir un protocol per la llei de fosses
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● La direcció de Memòria Democràtica té localit-
zades 179 fosses a Catalunya, tot i que el recompte
continua obert. Geogràficament se situen al front
d’Aragó: des del Pallars fins a l’Ebre, passant per
llocs tacats de sang com ara Serós –amb 11 fosses– i
Balaguer. La majoria, que són de soldats anònims,
no estan ni delimitades ni tenen una placa de record.
Qualsevol riuada podria fer desaparèixer un bocí de
la memòria col·lectiva del país. L’oblit faria la resta.

● Després dels quatre soldats identificats a la fossa
de Gurb, ara encara queden per localitzar aproxi-
madament 3.300 persones de les prop de 30.000
que es calcula que van desaparèixer a Catalunya
durant la Guerra Civil i la dictadura. En l’àmbit dels
Països Catalans, segons dades de les associacions
de la memòria, cal sumar 1.486 desapareguts a les
Illes Balears i 29.034 al País Valencià. No se sap on
paren. No són mortes, però tampoc són vives.

A l’esquerra, treballs d’exhumació a la fossa comuna de Gurb; a dalt, sabates, bales i una cullera trobades allà; a sota, dades en un paper. / DIREP

3.334 desapareguts179 fosses a Catalunya

Ridao demana
reobrir el debat
sobre l’ús del
català al Congrés
● Madrid. ERC vol re-
obrir el debat sobre l’ús
de les llengües coofi-
cials al Congrés. El por-
taveu a la cambra baixa
espanyola, Joan Ridao,
ha enviat una carta a la
resta dels grups en què
els demana el seu su-
port per recuperar
l’anomenada «fórmula
Marín», promoguda en
la legislatura passada
per l’aleshores presi-
dent del Congrés, Ma-
nuel Marín. Ridao re-
corda que el febrer del
2005 es va autoritzar de
manera provisional que
els diputats comences-
sin les intervencions en
català, gallec i euskara,
i que, seguidament, en
fessin la traducció per-
què constés en el diari
de sessions. La fórmula
es va acabar després
d’una disputa entre Ma-
rín i Joan Tardà, i l’ús
de les llengües coofi-
cials es va remetre a la
reforma del reglament
del Congrés, que no va
prosperar. Ridao sosté
que aquella fórmula
permetia que català, ga-
llec i euskara perdessin
«l’absoluta invisibili-
tat» que tenen al Con-
grés i que oferissin «al
conjunt de la societat
un missatge carregat de
pedagogia en pro de la
modernitat del plurilin-
güisme i de la convi-
vència de les cultures».
El portaveu dels repu-
blicans va enviar la car-
ta després que, junta-
ment amb Tardà, es re-
unís amb l’actual presi-
dent del Congrés, José
Bono, per plantejar-li la
reivindicació. / EFE

ERC estreny llaços
amb el Sinn Féin
amb vista a les
europees
● Dublín. La secretaria
de política internacio-
nal d’ERC, Marta Ro-
vira, ha participat
aquest cap de setmana a
l’Ard Fhéis, el congrés
del Sinn Féin. Rovira
va aprofitar per «actua-
litzar els contactes en
l’àmbit europeu en el
context de la precampa-
nya electoral» i es va in-
teressar per saber com
el Sinn Féin va aconse-
guir el no al tractat de
Lisboa. Inicialment era
l’única formació irlan-
desa que el defensava i
es va imposar. / ACN


