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Lo que no se nombra, no existe.

George Steiner

Puede que no dispongan de un cabo de lápiz, de un trozo de 
carbonilla. Pueden no tener luz ni aire. Pero tienen memoria. 
Memoria igual a la tuya. Memoria de cucaracha de archivo, 
trescientos millones de años más vieja que el Homo sapiens. 
Memoria del pez, de la rana, del loro limpiándose el pico. 
La memoria no recuerda el miedo. Se ha transformado en 
miedo ella misma. ¿Sabes tú qué es la memoria? Estómago 
del alma.

Augusto Roa Bastos
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Hi ha períodes històrics que malgrat ser relativament recents en el temps 
encara amaguen moltes mirades. Una d’aquestes visions, tradicionalment poc 
treballades en els estudis de tot ordre, ha estat la d’incorporar la lectura de 
gènere en els treballs històrics.

La Guerra Civil i, molt especialment, la llarga postguerra ha estat un 
d’aquests moments en què aquesta visió pràcticament no ha existit fins a 
temps molt recents. El conflicte i la repressió es va focalitzar en els principals 
dirigents polítics, sindicals o socials, però s’ha posat poc èmfasi en la repercus-
sió de la “victòria” sobre el món de les dones.

Unes dones que, més enllà de l’escassa presència en la vida pública i testi-
monial en el sector privat, van patir en primera persona les conseqüències de 
la guerra, en tant que mares, esposes, promeses, germanes, veïnes o qualsevol 
altre tipus de relació personal, familiar o veïnal. Però, sobretot, van patir la der-
rota en forma de pèrdua de drets i llibertats individuals i col·lectives, perquè si 
alguna característica va tenir el règim franquista fou la seva voluntat de mas-
culinitzar la societat, tot destacant els seus principis més primaris i la relació 
de preponderància física per damunt de qualsevol altra consideració referida a 
uns valors més respectuosos i igualitaris de la condició femenina.

Tots coneixem com va ser de dura la postguerra per a moltes d’aquestes do-
nes, fins i tot en el bàndol dels vencedors, i les situacions i les vivències que van 
patir per sacrificar-se i evitar l’acarnissament de la repressió amb els membres 
de l’entorn més proper. 

La incorporació d’una nova generació de persones formades en uns princi-
pis més equitatius, més solidaris i més igualitaris ha fet possible gaudir d’una 
nova mirada sobre aquests fets tan tristos i que, encara avui, sembla que han 
de ser ignorats per alguns, que consideren que no cal recordar i evocar aquests 
temps en què les desigualtats socials i de gènere eren característiques habituals 
contra les quals no hi havia cap altra resposta que la resignació.

El llibre d’en Lluc Margalef permet aprofundir en aquests fets des d’una 
perspectiva local, i esdevé, a banda d’un petit homenatge a les dones del poble 
de Vandellòs i els nuclis del voltant, un relat a través de la veu dels testimonis 

presentació
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d’aquesta difícil situació, que els va acompanyar durant tants anys i que va es-
devenir una normalitat aclaparadora i denigrant de la condició humana. 

Amb un treball formalment i metodològicament impecable quant a les 
fonts, l’estructura i la documentació que empra per disposar d’una anàlisi ob-
jectiva i desapassionada, enfronta la duresa de vivències i patiments, encara 
propers, perquè no siguin esborrats per l’oblit del temps. 

Estem molt contents de tenir l’oportunitat de publicar un nou llibre del jove 
veí de Vandellòs, que, més enllà de la seva formació universitària, mai no ha 
oblidat els seus ni ha perdut l’interès per aportar més coneixement a un perío-
de tradicionalment oblidat per la historiografia contemporània. 

Voldria acabar encoratjant tots els veïns i les veïnes de Vandellòs i de tot el 
municipi, familiars de protagonistes, coneguts i, molt especialment, els més 
joves a llegir aquest llibre per veure com de destructora va ser la guerra, com es 
repeteixen certs fets i conductes i com, de vegades, no ens sentim prou orgullo-
sos d’allò que aconseguim o —pitjor encara— que van aconseguir els nostres 
avantpassats i que un aixecament militar i una dictadura els van arrabassar.

La meva felicitació i la de la resta de membres del Consell Editorial Muni-
cipal a en Lluc Margalef Boquera per la seva obra, que demostra la gran madu-
resa que sempre hem valorat, atesa la seva joventut, i que va creixent en cada 
passa que fa i en les seves publicacions que en donen testimoni, i per la seva 
voluntat de continuar aportant llum a uns anys molt foscos del nostre passat.

Alfons Garcia
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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pròleg

En la nostra història en comú, com en altres històries col·lectives, el do-
lor ha estat utilitzat com a arma política. El Lluc Margalef Boquera presenta 
en aquest llibre una part d’aquesta història col·lectiva: la repressió contra les 
dones de Vandellòs durant el primer franquisme. En estudiar i documentar 
aquesta època de la nostra història, el Lluc ha analitzat com es va justificar el 
càstig de l’enemic i com es va exercir aquest càstig sobre les dones. La noció 
d’enemic anava més enllà dels qui havien combatut al camp de batalla. Aques-
ta noció ampliada d’enemic incloïa qui havia ajudat els combatents, qui tenia 
relació familiar o d’amistat amb ells o qui compartia idees polítiques amb els 
qui van perdre la guerra civil. El règim franquista, tant en l’àmbit polític com 
en el social, considerava que l’enemic havia de pagar per la seva culpa. Molts, 
emparats per l’Estat i fent servir el seu poder, van entendre que podien fer el 
que volguessin en tant que vencedors. 

El Dret també va tenir la seva part en aquesta història de violències insti-
tucionalitzades. Lluny de garantir uns mínims drets, el sistema legal vigent en 
aquella època va ser utilitzat per legalitzar abusos, protegir crims, mantenir 
impunitats i legitimar violències institucionalitzades. 

La vida de moltes dones anònimes va transcórrer en aquesta història en 
comú. Dones que durant dècades deien “millor no parlar d’això”. Perquè parlar 
era perillós, i perquè era molt trist. Explicar les violències que van patir un cop 
instaurat el règim franquista suposava parlar de les iniquitats sofertes a mans 
d’agents que actuaven emparats per l’estructura estatal. I suposava també re-
cordar com veïns i veïnes s’havien mostrat complaents amb aquestes violències. 
Per moltes dones i homes, parlar del franquisme era parlar d’un ahir que s’havia 
allargat en el temps. 

Encarar aquestes realitats, i acceptar allò terrible de la veritat de les violèn cies 
contra les dones, requereix entendre que les històries personals són al mateix 
temps històries socials. El sofriment té una gramàtica que és personal i social 
al mateix temps. Les persones ens construïm en relació amb d’altres persones. 
Som éssers en relació amb d’altres éssers. Sovint ens costa identificar-nos com 
a éssers relacionals. Aquest pensar-se com a persones que som en relació amb 
d’altres persones ajuda a reconèixer els vincles de solidaritat i ajuda mútua que 
es van estendre entre les dones durant la repressió franquista, però també ens 
obliga a reconèixer la complicitat social en les violències exercides contra elles.
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Fa uns quants anys, Lola Martín-Consuegra em va explicar una part de les 
violències que van patir dones en un petit poble de la Manxa durant el pri-
mer franquisme (se’n pot veure un resum en el breu documental Levántate el 
mandil: <https://vimeo.com/324331850>). Lola havia nascut en aquell mateix 
poble. Durant la seva vida ningú li havia parlat del que havia de descobrir quan 
va començar a fer recerca. Algunes dones grans li van explicar com, durant el 
primer franquisme, el cap de la policia del poble, i d’altres policies, violaven i 
abusaven d’algunes dones que eren filles, esposes, familiars… de republicans. 
Com se’ls rapava els cabells, se’ls donava oli de ricí i se’ls feia caminar pels car-
rers amb rètols despectius penjant al coll. 

La història en comú s’escriu col·lectivament. Entre les assignatures que 
tenim pendents per encarar la nostra memòria històrica, una n’és el reconei-
xement de la participació activa d’una part de la població en l’exercici de vio-
lències contra les dones. Sense posar en dubte la responsabilitat de l’Estat i de 
les persones que actuen sota el seu paraigua, el que ens continua incomodant 
profundament és parlar de la participació de les persones en l’exercici i mante-
niment d’aquestes violències. Aquesta part de la veritat històrica en comú és 
essencial per enfortir els mecanismes socials i ideològics que ajudin a prevenir 
l’exercici de noves violències institucionalitzades contra les persones en funció 
de les seves idees polítiques, la seva orientació sexual, la seva religió, el seu 
origen, la seva ètnia, la seva cultura o qualsevol altre paràmetre que es pugui 
utilitzar per discriminar. 

El Lluc Margalef Boquera ha treballat amb rigor i encert per explicar i fer 
aflorar aquests fets històrics. Per fer-ho, ha combinat en el seu text, d’una 
banda, la pregunta sobre les arrels dels problemes; de l’altra, la voluntat i la 
capacitat d’escoltar. Si la primera qüestió és important per no quedar-se en  
la superfície dels problemes, la segona és essencial. 

En certa manera, el Lluc constitueix una rara avis. M’explico. És força ex-
cepcional que un investigador jove prengui consciència del que va suposar una 
època històrica que ha estat tradicionalment mal explicada. Una història, d’al-
tra banda, que ens cal conèixer per entendre el nostre present. Tanmateix, el 
treball del Lluc contradiu el que s’ha convertir en tòpic: la falta de transmissió 
històrica entre les persones que van lluitar contra el franquisme i el van patir i 
la gent més jove que va néixer en democràcia. 

No tinc dubtes sobre la rellevància que les herències familiars i les eleccions 
personals tenen per desenvolupar una tasca com la que ens ofereix el Lluc. Si a 
aquest patrimoni s’hi afegeixen l’honestedat intel·lectual i el compromís, el re-
sultat, com podrà jutjar qui llegeixi aquest llibre, és tremendament estimulant. 

Dr. Antonio Madrid Pérez
Professor titular de Filosofia del Dret de la Universitat de Barcelona
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introducció

La predilecció per l’estudi de la Guerra Civil espanyola i la postguerra em 
sorgí fruit de la casualitat1 i de la concatenació de circumstàncies diverses. 
La inesperada troballa l’any 2009 de les memòries del meu besavi, en Magí 
Domènech i Martí,2 em permeté endinsar-me i descobrir una part, aleshores 
desconeguda, dels meus orígens, de les meves arrels. El seu relat, la seva bella 
i precisa cal·ligrafia, el seu coratge i valentia, em captivaren, alhora que em con-
cedien la possibilitat de conèixer els quatre anys més crus de la seva existència. 

En les seves memòries, escrites durant els anys 1938 i 1942, el meu besavi 
narrà de manera sincera, detallada i subtil les seves dures vivències mentre 
restà enrolat en l’Exèrcit republicà, participant en la batalla de l’Ebre. Igual-
ment, ens descriu el seu periple, la seva odissea per un total de deu centres 
penitencia ris franquistes de Tarragona, Barcelona i Madrid.

Dilatades converses amb els meus avis, així com amb veïns i veïnes d’avan-
çada edat de Vandellòs, han contribuït a incrementar amb escreix les meves 
inquietuds vitals, així com les meves ànsies de conèixer i comprendre la his-
tòria recent de la meva terra. Són els relats, les mirades i les veus d’aquestes 
persones les que han propiciat el meu anhel de persistir en la recerca.

L’oportunitat de col·laborar, si bé de manera secundària i anecdòtica, amb el 
Grup d’Investigació sobre la Batalla de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) i la immensa hospitalitat i ajuda rebuda per part del catedràtic d’His-
tòria Contemporània Josep Sánchez Cervelló em brindaren la possibilitat 
d’afrontar el repte d’indagar entorn de la cruenta i tràgica història viscuda pels 
meus avantpassats.

1  Si bé la segona part del Diari de guerra la vaig trobar l’any 2009, fou gràcies a un gran diluvi 
que caigué a Vandellòs l’estiu del 2012 que vaig poder apoderar-me dels fragments inicials dels 
seus escrits, així com de part de la seva correspondència (1938-1942).

2  Margalef Boquera, Lluc (2014). Diari de guerra d’en Magí Domènech i Martí. Cossetània 
Edicions. Valls.
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Tanmateix, em vaig oblidar d’una part immensament rellevant de tot ple-
gat, amb la qual cosa també l’ometia, la relegava i la silenciava. En els meus 
escrits no vaig concedir a les dones la transcendència necessària. Les dones 
també lluitaren, també sofriren, també foren encarcerades, també hagueren 
de subsistir, també s’exiliaren. Aquest treball és un intent de redreçar o, si més 
no, pal·liar els errors comesos. El llibre que teniu a les mans pretén donar pro-
tagonisme a les dones, tot dotant-les d’un paper primordial i concedint-los la 
importància merescuda. És necessària una literatura compromesa, que de ma-
nera sincera rescati i doti d’un espai vertader les seves protagonistes.

Vist en perspectiva, i fruit de la lectura d’assaigs i obres diverses,3 m’adono 
que de petit sempre els admirava a ells, els homes. Encara més, si faig un repàs 
fugaç dels llibres que he adquirit al llarg de la meva vida observo que en la seva 
immensa majoria estan escrits per subjectes masculins.

[Eren moltes les] dones que quedaven a l’ombra i sense veu, orbitant al voltant 
de l’astre de la casa, que callaven i deixaven fer; fidels, pacients, bones mares, 
netejant tombes, ceres i fatxades, embrutant-se les mans de calç i lleixiu cada 
any, […] transformant-se, amb el pas dels anys, en una habitació més que no es 
fa notar, en una artèria inherent a la casa.4

En aquesta obra es pretén estudiar els grans esdeveniments a partir del que 
passà en els llocs perifèrics. L’estudi se centra en la repressió que visqueren 
les dones de Vandellòs, durant la primera postguerra. El recurs a fonts orals 
permet comprendre una cara de la realitat que no consta en la documentació 
escrita de l’època. L’obra és una recopilació de les veus, un recull dels pensa-
ments, un compendi dels records, que pretén transmetre, difondre i consolidar 
la memòria de les seves protagonistes.

Durant la dècada de 1940 l’Estat espanyol visqué sumit en un clima de ci-
nisme, penúria i resignació. Els partits polítics restaven prohibits, la premsa 
censurada, hi havia nombrosos presos polítics i centenars d’exiliats. El règim 
implementà una fèrria repressió envers els vençuts, tot provocant que la clive-
lla entre vencedors i perdedors s’ampliés amb escreix. Si bé els estudis sobre les 
diverses conteses militars i la vida dels presoners als centres penitenciaris són 
nombrosos, fins fa poc temps no s’ha prestat l’atenció suficient a com visque-
ren les dones aquell període de temps.

3  A mode d’exemple: Sánchez, María (2019). Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar 
al mundo rural. Seix Barral. Barcelona.

4  Ibídem, pàg. 34.
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Dones i repressió al Vandellòs del primer franquisme

Llibres com els escrits per Enrique González Duro, Belén Solé, Beatriz Díaz 
o Pura Sánchez,5 entre altres, han permès lluitar contra els revisionistes de la 
història, tot donant a conèixer la dura repressió patida per les dones republi-
canes arreu de l’Estat espanyol. Foren moltes les dones a les quals raparen els 
cabells, els feren ingerir oli de ricí i foren passejades nues pels pobles. Aquest 
càstig públic, social i bàrbar tenia una finalitat exemplar per a la comunitat, 
alhora que transmetia el missatge que a totes les persones que no acceptessin 
la norma imperant els podia tocar.

Les dones republicanes foren un dels col·lectius més damnificats a causa de 
la repressió exercida per la dictadura franquista. Aquestes sofriren humiliaci-
ons econòmiques, vexacions, adoctrinament cultural, aïllament social, de ma-
nera que foren demonitzades per les institucions feixistes. Aquesta opressió 
tenia com a objectiu primordial la implantació de l’ordre, al mateix temps que 
impedia a tota costa la seva rebel·lió i els imposava un ideal de dona catòlica, 
submisa, dòcil i obedient.

Si bé la transició espanyola fou vista inicialment com un model de traspàs 
de la dictadura a la democràcia reeixit, aquesta no aconseguí tancar les ferides 
i concloure el conflicte social. Es tracta d’una transició que “enfonsa les seves 
arrels en el principi d’equidistància entre la República i la dictadura franquista, 
equiparant els arguments d’ambdues parts”.6 Els descendents dels vencedors 
de la Guerra Civil encara avui en dia pretenen posseir “el monopoli interpreta-
tiu del conflicte”,7 tot impedint la recuperació de la memòria, l’esclariment de 
la veritat i la lluita contra l’oblit.

Salamanca, 12 d’octubre de 2018

5  Vegeu-ne els llibres següents: González Duro, Enrique (2018). Las rapadas. El franquis-
mo contra la mujer. Siglo xxi. Madrid; Solé, Belén i Díaz, Beatriz (2014). Era más la miseria que 
el miedo. Mujeres y franquismo en el Gran Bilbao. Represión y resistencias. Asociación Elkasko de 
Investigación Histórica. Bilbao; Sánchez, Pura (2009). Individuas de dudosa moral. La represión 
de las mujeres en Andalucía (1936-1938). Crítica. Barcelona, entre altres.

6  Escudero Alday, Rafael. “Conceptos contra el olvido: una guía para no perder la memo-
ria”. Dins Escudero Alday, Rafael (2011). Diccionario de memoria histórica. Conceptos contra el 
olvido. Los Libros de la Catarata. Madrid, pàg. 9.

7  González Duro, Enrique (2018). Op. cit.
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