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La repressió franquista al Garra.indd   3 27/3/13   12:41:36



5

La repressió franquista al Garraf

Índex

Presentació,
per Ramon Arnabat .................................................................................................... 9

Introducció: La repressió, un element consubstancial amb el franquisme .......................11

S’acaba la guerra però no arriba la pau (Ramon Arnabat)  ................................ 17

L’ocupació franquista al Garraf....................................................................... 17

Exili, execucions, presons, confiscacions, depuracions… ................................. 28
La formació d’una nova/vella classe dirigent ................................................... 36

La teranyina legislativa repressiva ................................................................... 42

La Causa General (Ramon Arnabat)  ...................................................................... 47

Una garbellada més ......................................................................................... 47
La Causa General del Garraf… ....................................................................... 49

Els judicis de responsabilitats polítiques (Ramon Arnabat i Pere Ros) ..................... 55

La Llei, els processos i els expedients .............................................................. 55
Les condemnes ................................................................................................ 59
Sociologia dels processats ............................................................................... 62

Les depuracions (Arnau López)....................................................................................... 65

Les lleis de depuració ...................................................................................... 65

El procés depurador a l’ensenyament .............................................................. 69

El procés depurador a l’Administració de l’Estat: el cas del Ministerio 

   de Justicia i de la Generalitat de Catalunya .................................................. 74

La depuració en el món local al Garraf ........................................................... 77

Els judicis militars (Ramon Arnabat)  ........................................................................ 83

Els judicis sumaríssims .................................................................................... 83

Denúncies, atestats i detencions… ................................................................... 88

La instrucció dels sumaris i els consells de guerra ........................................... 90

Les condemnes ................................................................................................ 96

Sociologia dels represaliats .............................................................................. 98

Massa presos ................................................................................................ 102

Lluita i repressió als anys cinquanta .............................................................. 104
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Presentació

Presentació

Convertirem el vell dolor en amor
i el llegarem, solemnes, a la història.

Miquel Martí i Pol

El text d’aquest llibre i la recerca que el fonamenten pretenen aportar els ele-
ments clau per tal d’interpretar la repressió durant el franquisme a la comarca 
del Garraf (27.699 habitants l’any 1940) en el marc més ampli de l’estudi de la 
repressió franquista a Catalunya. El llibre forma part d’una trilogia que s’inicià 
amb La repressió franquista al Baix Penedès, de Josep Recasens, i continuà amb 
La repressió del primer franquisme a l’Alt Penedès, de Ramon Arnabat, Jesús Casti-
llo i Daniel Sancho, i que finalitza amb aquest llibre sobre la repressió franquista 
al Garraf. Amb els tres llibres disposem d’un estudi sistemàtic i rigorós sobre la 
repressió franquista al Penedès que en bona mesura és una mostra del que va pas-
sar al conjunt de Catalunya, ja que, als anys quaranta, el Penedès tenia prop del 
10 per cent de la població catalana. 

La recerca sobre la repressió franquista al Garraf es va iniciar l’any 2009 a 
iniciativa de l’Institut d’Estudis Penedesencs, i l’any 2011 va obtenir una subven-
ció del Ministeri de la Presidència. Entre els anys 2009 i 2011, els historiadors 
Ramon Arnabat, Arnau López, Josep Solé i Pere Ros van portar a terme una 
recerca exhaustiva als arxius que es relacionen al final, dels quals es va ex-
treure la informació necessària per a l’elaboració d’aquest llibre. L’any 2012 es 
va destinar a treballar la informació recollida i a redactar el text que ara teniu a les 
vostres mans, a més de fornir la base de dades penjada a la web de “Tots els Noms”: 
http://www.totselsnoms.org/continguts/represio_franquista_penedes. En aquesta 
fase es va comptar amb la col·laboració de la historiadora Nàdia Varo, que va 
estudiar la repressió del Tribunal de Orden Público (TOP). 

La recerca i la publicació d’aquest estudi sobre la repressió franquista al Gar-
raf s’insereix dins el projecte de recerca i divulgació històrica “Tots els Noms (el 
Penedès, 1931-1978)”, que impulsa l’Institut d’Estudis Penedesencs amb la col-
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Ramon Arnabat

laboració dels consells comarcals de l’Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf. I 
per a aquest llibre s’ha comptat també, amb la col·laboració dels ajuntaments de 
Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú.  

Ramon Arnabat
Director del projecte Tots els Noms

President de l’Institut d’Estudis Penedesencs
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Introducció

La repressió, un element consubstancial
amb el franquisme

Quan parlem del règim franquista, del “Nuevo Estado”, de l’“España de 
Franco”, cal que recordem sempre que va néixer d’un cop d’estat militar con-
tra el règim republicà legalment establert i que es configurà i articulà al llarg 
d’una cruenta Guerra Civil que va finalitzar amb la seva victòria militar. Aquest 
és un aspecte clau per entendre la repressió franquista, una repressió basada en 
la “trampa legal” de convertir els defensors del legítim règim republicà en rebels 
i acusar-los d’adhesió a la rebel·lió, d’auxili a la rebel·lió o de rebel·lió militar. El 
mateix dictador, Francisco Franco (1939), afirmava que “el —Glorioso— Movi-
miento Nacional —el golpe de estado—, no ha sido nunca una sublevación. Los 
sublevados eran y son ellos, los rojos”. Tal com va dir el capitost feixista Ramón 
Serrano Súñer (1977): “Sobre esta base de la justicia al revés —sistema insólito 
de la historia de las convulsiones político-sociales— comenzaron a funcionar los 
Consejos de Guerra”. Així, el que trobem en moltes de les sentències dels sumaris 
d’urgència militars, sumaríssims, són textos com aquests: “Resultando: que con-
tra los legítimos poderes del Estado, asumidos por el Ejército a partir de 17 de 
Julio de 1936 en cumplimiento de su función constitutiva, se desarrolló un alza-
miento en armas y una tenaz resistencia, cometiéndose a su amparo toda suerte de 
violencias…” Aquesta era la “justícia al revés” del franquisme, una “justícia” que 
no cercava la veritat, sinó la culpabilitat dels acusats. Tots aquells que havien de-
fensat la República de forma activa o passiva i tots aquells que no s’havien mostrat 
favorables al “Glorioso Movimiento Nacional” eren susceptibles de patir aquesta 
mena d’[in]justícia franquista.

El franquisme, tant durant la Guerra Civil com durant la postguerra, es plante-
jà d’eliminar “l’enemic”, d’“extirpar” o d’“aniquilar” els elements republicans que 
podien posar en perill la dictadura i d’estendre la por entre aquells als quals la re-
pressió no arribava. Tan important era eliminar físicament l’enemic com atemorir 
i humiliar la població vençuda per tal que assumís el seu lloc al “Nuevo Estado”. 
Tal com ha assenyalat Josep Fontana (2003 i 2010), “los propósitos de Franco y 
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de sus partidarios iban mucho más lejos. El suyo, como había dicho Queipo de 
Llano en Sevilla el 23 de julio de 1939, era un movimiento depurador del pueblo 
español, y su objetivo era limpiarlo de todos aquellos que habían hecho posible 
los avances democratizadores de la Segunda República”. Paul Preston (2011) parla 
de la ”inversión en terror” que va fer el franquisme, fonamentada en la política del 
“sin perdón: juicios, ejecuciones, cárceles”. Un espectador forà que visità Espanya 
l’estiu de 1939, el periodista nord-americà Thomas J. Hamilton, va escriure dos 
anys després les seves impressions sobre l’Espanya de Franco: “Su política hacia 
los republicanos derrotados es propia, y va mucho más lejos que las de sus men-
tores fascistas, quienes en más de una ocasión pidieron a Franco que fuera algo 
más suave. Esta sugestión por parte del Eje puede explicar el descenso gradual del 
número de ejecuciones y la liberación de algunos presos políticos.”1

La repressió va ser un element consubstancial al règim franquista des dels 
seus inicis fins al final, i és, per tant, un aspecte clau a l’hora d’analitzar la llarga 
durada d’aquest i els seus intents de perpetuar-se indefinidament. La repressió 
servia alhora per castigar els vençuts i per cohesionar els vencedors. Tot i que al 
llarg de la seva existència la dictadura franquista va variar el grau d’intensitat re-
pressiva, sempre mantingué un nombrós aparell repressiu i una legislació que feia 
possible aquesta pràctica, tal com han estudiat J. Fontana (1986, 2003 i 2009), 
A. Reig Tapia (1986), A. Cenarro (1998), M. Richards (1999), E. González Ca-
lleja (1999), C. Mir (2000 i 2001), N. Sartorius (2002), P. Preston (2004, 2006 
i 2011), A. Alonso (2006), J. Casanovas (2002), P. Pagès (2004), J. M. Solé i Sa-
baté i J. Villarroya (2006), J. Rodrigo (2008), M. Núñez (2009), J. Tébar (2010) 
i R. Escudero (2011).

La repressió franquista abastà tots els camps possibles: l’econòmic, el social, 
el cultural, l’ideològic, el polític, etc., i fou un instrument de dominació, d’hu-
miliació i de consens forçat. Es guià pel Decret de 28 de juliol de 1936 que va 
mantenir-se fins al juliol de 1948. Altres dues lleis contribuïren a “legalitzar” la 
repressió durant la postguerra: la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de fe-
brer de 1939 (reformada el 1942 i derogada el 1945, tot i que els seus expedients 
van seguir vigents fins al 1966), aplicable a tots aquells que haguessin contribuït a 
la suposada revolta roja, és a dir, a la defensa de la República, des de 1934 i també 
als seus hereus en cas de mort, i la Ley de Represión de la Masonería y el Comu-
nismo de l’1 de març de 1940 (vigent fins al 1964). Després ens trobem amb la 
Causa General (abril de 1940) que, tot i el seu suposat caràcter informatiu, va 
permetre de crear una bona col·lecció de persones denunciades i susceptibles de 
ser represaliades, si és que encara no ho havien estat. Encara l’11 d’abril de 1941 
es publicà la Ley de Seguridad del Estado; el 3 de gener de 1945, el Codi Penal 

1 Thomas J. Hamilton, El régimen de Franco en España, Santiago de Xile, Nuestro 
Tiempo, 1943, pàg. 63.
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franquista, mentre que el 18 d’abril de 1947 s’hi afegí una nova Ley de Represión 
del Bandidaje y Terrorismo. Tot aquest desplegament jurídic, però, hauria estat 
força ineficaç si no hagués comptat amb la col·laboració de l’Església catòlica i 
dels sectors reaccionaris de les societats catalana i espanyola. Aquesta col·laboració 
va fer possible que, com assenyala Nicolás Sánchez Albornoz (2003), “en mate-
ria de libertad, la cárcel y la calle se diferenciaban solo en grado. España entera 
—debe recordarse— era entonces una inmensa prisión en la que toda persona 
tenía sus movimientos restringidos y de la que se salía excepcionalmente”.

El mateix Estat assumí altres formes de control moral que s’exercien a tra-
vés de l’internament i de la reclusió. La Ley de Vagos y Maleantes, que era de 
l’època de la República, patí una modificació el 1954 que la transformà en una 
mesura preventiva —és a dir, que podia aplicar-se en alguns casos sense delicte 
provat— per tal de poder-la utilitzar contra “mendigos profesionales o los que vi-
van de la mendicidad, proxenetas, rufianes y homosexuales”, que serien internats 
en camps de treball. Més endavant es crearia el Tribunal de Orden Público (TOP) 
que entre els anys 1963 i 1977 va processar milers de lluitadors antifranquistes (J. 
J. del Águila, 2011, i J. Tébar, 2010).

L’anàlisi de la primera repressió, brutal i intensa, seguint una pràctica que ja 
s’havia aplicat als territoris dominats pels franquistes durant la guerra civil, és clau 
per entendre la naturalesa del règim i la seva llarga permanència (J. Benet, 1978; 
C. Mir, 2000 i 2001; C. Mir i altres, 1997; F. Morente, 1996; F. Vilanova, 1999; 
P. Preston, 2011). Sortosament, cada cop disposem de treballs més exhaustius pel 
que fa a l’àmbit comarcal que ens permeten una aproximació més acurada als as-
pectes quantitatius i qualitatius de la repressió franquista, alhora que confirmen, 
fil pel per randa, els aspectes generals i la seva brutalitat i amplitud. En destaquen 
les terres de Tarragona i de l’Ebre gràcies als treballs de Josep Recasens (2000, 
2003a, 2003b, 2005a, 2005b, 2006a, 2006b, 2007 i 2009), Josep Subirats (1993 
i 2006), Joan Ventura (1993), Albert Manent (2006) i Antoni Gavaldà (1997 i 
2005). També a les terres gironines s’ha avançat força: Esther Farrés (2008), Jordi 
Galofré (2005) i Aïda Lorenzo i Esther Llorenç (2005 i 2007). Tampoc podem 
oblidar els estudis de Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya (1983) sobre la 
comarca del Maresme (1983), el de Joan Corbalán (2008) sobre la província de 
Barcelona, el de Mercè Barallat sobre la de Lleida (1991), el de Manuel Gimeno 
sobre el Pallars (1997) o el d’Oriol Dueñas sobre la ciutat de Barcelona (2006). 

No es pot parlar, doncs, de consens en aquests anys, si tenim en compte la bru-
tal repressió i el fet que Catalunya ja havia perdut uns 45.000 homes en la guerra 
i unes 5.000 persones durant els bombardeigs franquistes i que hi havia prop de 
100.000 persones exiliades i prop de 100.000 internades en presons, camps de 
concentració i batallons de treballadors víctimes de la repressió (ACEP, 2001; 
F. Barbagallo, 1990; C. Mir, C. Agustí i J. Gelonch, 2001; C. Molinero, M. Sala 
i J. Sobrequés, 2003, J. Oliva, 1994, P. Pagès, 2007, i J. Villarroya, 2000).
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Els estudis més recents sobre la repressió franquista a escala estatal coordinats 
per Santos Juliá (1999) o els que ha elaborat Paul Preston (2011) ens mostren 
que el nombre de víctimes de la repressió relacionada amb la Guerra Civil en el 
conjunt de l’Estat va ser d’unes 190.000 persones: 140.000 foren assassinades per 
la repressió franquista (100.000 durant la guerra i 40.000 durant els primers anys 
del franquisme) i 50.000 per la repressió republicana. A Catalunya, els estudis de 
J. M. Solé i Sabaté (1985 i 1987) i J. M. Solé i Sabaté i J. Villarroya (1989-1990 
i 2006) situen el nombre de víctimes de la repressió en unes 12.500 persones: 
8.500 a la rereguarda republicana i 4.000 a causa de la repressió franquista. A 
aquestes dades caldria afegir les prop de 10.000 persones que entre els anys 1938 
i 1945 moriren a les presons, als camps de concentració i als batallons de treba-
lladors espanyols, així com a l’exili i als camps d’extermini nazi, tal com podem 
comprovar en els estudis de J. Rodrigo (2001 i 2005), F. Vilanova (2006), J. Vi-
llarroya (2000 i 2002), J. M. Solé i Sabaté i J. Villarroya (2007), M. Roig (1977), 
R. Torán (2002), F. Bonamusa, 2002) i J. Canal (2005), entre d’altres. De fet, 
va ser el mateix règim franquista qui, un cop acabada la guerra civil, convertí en 
enemics polítics subjectes a la repressió els soldats republicans presoners i aquells 
que marxaren a França, i en apàtrides els internats en camps d’extermini nazis.

Aquest és el marc en el qual cal inserir aquest llibre sobre la repressió franquis-
ta al Garraf. Un llibre que és el resultat d’una recerca minuciosa realitzada a l’Ar-
xiu del Govern Militar de Barcelona, a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a l’Arxiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la Biblioteca del Pavelló de la 
República (UB-CEHI), a l’Archivo Nacional de España, al Centro de Documen-
tación de la Memoria Histórica de Salamanca, a l’Arxiu Comarcal del Garraf, als 
arxius municipals de Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Sant Pere de Ribes i a l’Arxiu 
Històric de Sitges, i que aporta dades definitives sobre la repressió franquista que 
s’exercí sobre els veïns dels sis municipis del Garraf.

El llibre es divideix en vuit capítols i uns annexos. El primer capítol està de-
dicat a estudiar la implantació del franquisme al Garraf i a analitzar la dinàmica 
legislativa de la repressió durant la postguerra: ocupació franquista, lleis de res-
ponsabilitats polítiques, jutjats militars, presons i consells de guerra. En el segon 
es fa un estudi de la Causa General, mentre que en el tercer s’analitzen els judicis 
de responsabilitats polítiques i dels represaliats, tant a escala social com munici-
pal. En el quart s’estudien les depuracions de mestres i funcionaris. En el cinquè 
s’analitzen a fons els judicis sumaríssims i els que els van patir, en el sisè s’estudien 
els espais de la repressió franquista, i en el setè es realitza una anàlisi exhaustiva 
dels camps de concentració i dels batallons de treballadors al Penedès. El vuitè 
es dedica a l’estudi de la repressió dels anys seixanta i setanta a través del TOP, 
i finalment, en el novè s’ofereix una relació nominal amb les dades bàsiques del 
represaliats per municipis i els fulls resum municipals. El volum es completa amb 
unes conclusions, uns annexos i la relació de les fonts documentals i de la biblio-
grafia consultada.
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L’acotament local i comarcal ens permet d’analitzar la repressió franquista en 
tota la seva amplitud social, des dels repressors, els seus col·laboradors i els me-
canismes de la repressió fins als represaliats i els grups de suport, per tal de donar 
nom a les víctimes i, a través d’elles, fer una anàlisi sociològica i política de la 
repressió. Alhora, es realitza un estudi comparatiu amb altres treballs sobre la re-
pressió franquista a diverses comarques i municipis catalans, per tal d’establir-ne 
les semblances i les diferències. Tot plegat vol contribuir a millorar el coneixe-
ment de la repressió franquista a Catalunya. 

Amb aquest llibre s’estableix definitivament l’abast de la repressió franquista 
al Garraf i es contribueix a donar nom a les víctimes de la repressió, tot rescatant-
les de l’oblit i de l’anonimat. Alhora, es vol retre homenatge als represaliats i a les 
seves famílies, tot reclamant la nul·litat de ple dret dels judicis de guerra sumarís-
sims a causa de la seva incompatibilitat amb les normes del dret internacional dels 
drets humans, incorporats a la Constitució espanyola i a l’Estatut de Catalunya.
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S’acaba la guerra,
però no arriba la pau

Ramon Arnabat

l’OcupAció frAnquistA del gArrAf

L’anomenada “batalla de Catalunya” durà del 23 de desembre de 1938 al 
10 de febrer de 1939, quan els darrers soldats republicans que hi havia a Catalu-
nya passaren la frontera.1 El general Vicente Rojo havia dissenyat un sistema de 
quatre línies de defensa al voltant de Barcelona, però aquestes línies no tingueren 
efectivitat. Una d’aquestes, l’L-3, que havia de protegir Barcelona i que anava de 
Solsona a Calaf i Igualada i el riu Anoia, i fins a les costes del Garraf i el Gaià, tan 
sols aguantà un parell de dies al Gaià i un altre parell de dies a l’alçada d’Ordal 
(Subirats), però fou molt feble al Garraf.

Les tropes franquistes ocuparen Tarragona el 15 de gener de 1939. Des del dia 
abans, una corrua de refugiats, civils i soldats en retirada, desbandada o deserció 
marxaven per les carreteres cap a Barcelona. S’emportaven tot tipus de trastos que 
després anaven abandonant progressivament a mesura que el viatge es feia llarg i 
pesat. El dia 15 de gener, al seu pas pel Penedès, la filera de refugiats va ser atacada 
per l’aviació franquista, que metrallà sense pietat els desvalguts que intentaven 
fugir: homes vells, dones, nens, animals… Un d’aquests atacs es va produir entre 
l’Arboç i Santa Margarida i els Monjos, i tenim constància que aquest dia van 
ser enterrats al cementiri de Clariana nou persones (possibles víctimes d’aquest 
atac).2 

1 Vegeu Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya, L’ocupació militar de Catalunya (març 1938-febrer 
1939), Barcelona, L’Avenç, 1987; Jorge M.ª Reverte, La caída de Catalunya, Barcelona, Crítica, 2006, i 
Queralt Solé i Barjau, Catalunya 1939. L’última derrota, Barcelona, Ara Llibres, 2006.

2 El fotògraf Robert Capa va deixar testimoni de la fugida de Tarragona i d’aquest atac, recollits en 
més de cent negatius que l’historiador Carles Querol va recuperar: Carles Querol, Robert Capa. Tragè-
dia republicana al final de la Guerra Civil Espanyola, Vilafranca del Penedès, Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, 2006.
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Aquell mateix dia, l’aviació republicana va abandonar definitivament el Ves-
per de la Gloriosa, els aeròdroms militars del Penedès. Tan sols feia tres dies que 
aquests aeròdroms havien estat metrallats per l’aviació alemanya, un atac que va 
provocar una gran pèrdua d’aparells.3 Mentrestant, el Vè, el XIIè i el XXIVè Cos-
sos de l’Exèrcit republicà es dirigiren cap a Vilafranca del Penedès, on instal·laren 
l’Estat Major i la Caserna General de l’Exèrcit de l’Ebre. 

Els dies 15 i 16 de gener, els atacs aeris al Penedès es concentraren a la comarca 
del Garraf, a les localitats de Sitges, Vallcarca, Garraf i Vilanova i la Geltrú, en 
carreteres, vies de ferrocarril i estacions, i contra el tràfic ferroviari o per carretera.4 
Ens ho confirma el sitgetà Bonaventura Julià:

Ha transcurrido con grandísima alarma no solo por afirmarse que los militares 
[franquistas] eran dueños de las provincias de Lérida con Tárrega, así como de la 
de Tarragona con Tortosa, Montblanch, Valls, Reus y Tarragona, sino también por 
los continuados bombardeos, cuyas escuadrillas han evolucionado sobre Sitges du-
rante la tarde, al anochecer y durante la madrugada, ametrallando la vía férrea en 
los túneles de Vallcarca repletos de material de guerra, destrozando el Hospital de 
San Juan Bautista en su parte central, pero afortunadamente sin víctimas y tirando 
bombas en la avenida Sofía y otros sitios, sin graves consecuencias personales ni 
materiales. El aspecto de la carretera y de la estación ferroviaria, con el movimien-
to de autos y camiones, al igual que el tránsito de evacuados y tropa, evidencia 
que Sitges se ha convertido en frente de guerra, residiendo aquí la comandancia 
militar, el estado mayor procedente de Tarragona, y se dice, entre otros, el ayun-
tamiento de Reus.5

L’endemà, dia 16, la vilanovina Conxita Ventosa i el seu fill, junt amb els seus 
sogres, van emprendre la marxa cap a Barcelona, mentre el seu marit Joan dirigia 
les tasques de trasllat de la Calibradora Mecànica cap a la Garrotxa, tal com havia 
ordenat la Sotssecretaria d’Armament. Tothom era conscient, però, que la fugida 
no acabaria a Barcelona, i que aquesta ciutat era tan sols una etapa del camí cap 
a l’exili: “Donem una mirada, la darrera, a tot. Voldríem emportar-nos una visió 
clara, que no hi faltés res dels llocs on hem passat hores tan felices. Haver de 
deixar en Joan em fa un mal terrible i tinc el cor ple de negres pressentiments. 
Per la carretera trobem gent que fuig i soldats mig despullats. És una estampa de 
desolació en aquest terrible matí, fred i gris, de gener. Fa tres dies no pensàvem, 

3 David Íñiguez, El Vesper de la Gloriosa. L’aviació republicana, Calafell, Llibres de Matrícula, 2002. 
4 Ramon Arnabat i David Íñiguez (coord.), Adrián Cabezas i David Gesalí, El Penedès sota les 

bombes, Valls, Cossetània-IEP, 2011, pàg. 353-384. Vegeu també Josep Clara i Antoni Gavaldà, La frac-
tura militar a la Guerra Civil (1936-1939). El cas de Juan Fernández Fernández, Vilafranca del Penedès, 
Andana, 2010, pàg. 85-96.

5 B. Julià, Diari de guerra…, pàg. 168.

La repressió franquista al Garra.indd   18 27/3/13   12:41:41



19

La repressió franquista al Garraf

ni remotament, en fugir […]. A la nit no podem dormir gaire pensant en els que 
hem deixat a Vilanova.”6 

El dia 17, l’aviació franquista va bombardejar l’Hospital Civil de Sitges (el 
pavelló Roger Deering) i la via de ferrocarril entre aquesta localitat i Vallcarca, i va 
atacar un tren de soldats aturat a l’estació de Garraf. Mentrestant, a Sitges, bona 
part dels refugiats, les colònies infantils i nombroses famílies van abandonar la 
vila en direcció a Barcelona, fugint del front de guerra i de l’avanç franquista.

La situació del front al seu pas pel Penedès és descrita minuciosament per Jo-
sep Tarradellas en les seves visites diàries a les primeres línies de combat. Les notes 
preses a corre-cuita entre el 15 i el 22 de gener de 1939 ens permeten copsar el 
desgavell d’aquests dies entre l’exèrcit republicà en retirada, ordenada en alguns 
indrets i desordenada en d’altres, acompanyat de milers de refugiats que fugien de 
les possibles represàlies franquistes: “Tinc de reconèixer que la retirada es fa amb 
ordre, és a dir, tot al revés de l’Ebre, malgrat la precipitació, i en ella hi ha una 
certa unitat, principalment tothom sap on s’ha de posar.”7 

El dia 18 de gener, la 5a Divisió de Navarra aconseguí creuar el riu Gaià i ocu-
par el nord i el sud de la carretera al Vendrell, mentre les forces de la 105a i 50a 
Divisió avançaven per la costa. Els enfrontaments que es produïren aquests dies 
al voltant del Gaià i entre el Baix Penedès i l’Alt Camp deixaren un gran nombre 
de morts. Les tropes franquistes recollien els seus soldats morts i els enterraven 
als cementiris propers, o bé en un lloc del camp marcat amb una creu i amb una 
ampolla amb les dades personals del soldat al seu interior. En canvi, els soldats 
republicans morts restaven al camp, i eren els pagesos i els veïns de la zona els que 
intentaven, un cop passat el front, enterrar-los al mateix camp, al costat d’algun 
element identificatiu que permetés de recordar-los. La zona muntanyosa del Baix 
Penedès i el municipi de Subirats són plens de fosses de soldats republicans que 
encara resten per identificar.

Aquest dia, l’atac aeri més mortífer fou sobre Vilanova i la Geltrú, i estigué 
protagonitzat per dotze Savoia S-79, tal com s’informava des de la Junta de De-
fensa Passiva de Catalunya: “Dotze aparells enemics han llançat unes 100 bombes 
de 50 kg, a Vilanova i la Geltrú, ocasionant la destrucció d’una casa, i afectant 
l’estació, la fàbrica de Gas i Far. Hi ha 5 morts i 5 ferits.”8 L’alcalde de Vilanova i 
la Geltrú informà d’aquesta manera la Conselleria de Governació:

En el dia d’ahir 18, a les setze hores quaranta-cinc minuts, l’aviació estrangera 
composta per dotze avions “Junquers” [Savoies S-79] bombardejà i metrallà la 
població civil deixant caure sobre la mateixa unes vuitanta bombes, alguna d’elles 

6 C. Ventosa, Temps de guerra…, pàg. 33-34.
7 J. Tarradellas, Crònica…, vol. 2, pàg. 1172-1181, pàg. 1177 per a la cita, corresponent al dia 19 

de gener de 1939.
8 JDPC, informes del dia 18 de gener de 1939.
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de gran potència, causant la mort de sis persones, entre elles una nena de quinze 
dies i ferides a sis més, destrossant l’edifici on es trobaven. 

En el recinte de l’Estació de ferrocarril, caigueren també diferents bombes fent 
gran destrossa de vagons i cotxes. 

A la Fàbrica de Gas, van caure dues bombes que van ocasionar danys de força 
importància, caient les demés en diferents camps llindants al recinte de l’Estació 
esmentada.9

Les víctimes d’aquest atac formaven part d’una família que vivia a la Sínia de 
les Vaques.10 A les cinc de la tarda, els mateixos Savoia S-79 que havien atacat 
Vilanova “deixen caure unes 20 bombes al casc urbà de Cubelles, destruint total-
ment dos edificis. Hi ha 2 morts i 4 ferits”.11

El dia 19, les tropes de la 13a Divisió, comandades per Dávila, van rebre or-
dres d’avançar en direcció a Bonastre-el Vendrell-l’Arboç-Vilafranca-Molins de 
Rei, mentre que la 105a Divisió havia d’avançar paral·lela a la costa: Creixell-
Vilanova-Sant Boi. El periodista Josep Pernau escriu: “En total una trentena de 
poblacions ocupades en el dia d’avui, on tot serà diferent a partir d’aquest mo-
ment: unes altres autoritats, uns altres diners i una altra salutació. L’alcalde i els 
que integraven el comitè segurament han passat a engrossir les caravanes cada 
vegada més nombroses de gent que fuig sense cap altre rumb que el nord, sense 
saber quan i on es detindran.”12 El sitgetà Bonaventura Julià anota que aquest 
dia, a les cinc de la tarda, “desarrollose sobre nuestro cielo un combate aéreo, en 
el que, al parecer, salió averiado un caza del gobierno de la República, constitu-
yendo el suceso un espectáculo emocionante”.13 Aquella nit, a dos quarts de vuit 
del vespre, un hidroavió de la Legió Còndor bombardejà entre Vilanova i Garraf, 
mentre que a Sitges destruí l’asil Sant Josep.

El dia 20, les tropes franquistes ocupaven el Vendrell. El general Juan Yagüe 
Blanco, cap del Cos d’Exèrcit Marroquí, ordenà a les seves forces d’avançar 
fins a establir contacte amb les forces republicanes: la 105a i la 50a Divisió es 
dirigiren cap a Calafell, mentre la 13a Divisió ho feia cap a Vilafranca. Les tro-
pes franquistes eren a punt d’entrar al Garraf. Pel nord, els italians del Corpo 
di Truppe Voluntarie (CTV) havien passat Igualada i pressionaven el V Cos 
d’Exèrcit de Líster cap al Llobregat, mentre que el XXIV Cos republicà anava 
per la costa. Les tropes franquistes es van moure en un front d’una amplada de 

9 Vegeu la nota de l’alcaldia al conseller de Governació i Assistència Social (ACG-AHMViG, carpeta 
3235, “Correspondència de Defensa. Mes de gener de 1939”). F. X. Puig RovirA, Vilanova…, pàg. 313, 
i J. Sanchís Selva, Los bombardeos…, pàg. 8, situen erròniament aquests atacs els dies 19 i 21 de gener. 
No eren avions Junker, sinó Savoia S-79. 

10 Vegeu J. Carbonell, “Vilanova…”, 22-12-1989, pàg. 51.
11 JDPC, informes del dia 18 de gener de 1939. 
12 Josep Pernau, Diari de la caiguda de Catalunya, Barcelona, Grup Z, 1989, pàg. 157.
13 B. Julià, Diari de guerra…, pàg. 169.
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100 km en direcció a Manresa, Igualada, Vilafranca i el Vendrell. El desànim i 
les ganes de tornar a casa es generalitzaven entre els joves i els adults de l’exèr-
cit republicà, tal com explica el vilanoví Xavier Garcia: “Dormim a terra, per 
tot matalàs jo tinc una vela de camió […]. La tristesa i l’enyorança ens menja. 
[…] l’alegria no hi és. I més per allò que es veu que passarà en futur que es veu 
proper.”14

El dia 20 de gener van continuar els bombardeigs de les vies de ferrocarril i 
de la carretera entre Vilanova i Sitges per part dels hidroavions Heinkel He-59 de 
la Legió Còndor. Però l’atac més important que va patir el Garraf aquest dia va 
ser sobre Vilanova i la Geltrú, quan, a un quart de dues del migdia, cinc Savoia 
S-79 de l’Aviació Legionària Italiana van llençar una seixantena de bombes 
sobre l’estació de ferrocarril i els seus voltants, i causaren la mort de sis per-
sones i ferides a dotze més.15 Aquest mateix dia, les forces republicanes dina-
mitaren la fàbrica Pirelli perquè no se’n poguessin aprofitar els franquistes, tal 
com s’assenyala en el comunicat de l’exèrcit republicà: “La fàbrica Pirelli con 
destrozos por la acción aérea nacional, fue volada al producirse la retirada por 
equipos de destrucciones del Ejército del Ebro, produciéndose serios daños en 
la maquinaria.”16

Tal com podem veure, a mesura que avançava el front s’anaven succeint els 
bombardeigs de l’aviació franquista per aplanar el terreny a les seves forces de 
terra.17 Mentrestant, una part de la població cercava refugi en els boscos propers 
a la seva població i esperava que passés el front per retornar a casa seva. Aquesta 
va ser la tònica a molts dels pobles penedesencs, tot i que unes dues mil persones 
fugiren de la comarca per por de l’entrada de les tropes franquistes (unes 800 eren 
del Garraf ). El corresponsal de The New York Times, Herbert Mattews, escriu: 
“Tothom fugia per la mateixa carretera. [Els bombardeigs] eren una fatalitat més 
que atrapava aquests ciutadans, conseqüència d’una màquina infernal que alguns 
havien posat en funcionament. I, malgrat totes aquestes adversitats —el cansa-
ment, la fam, el terror i la mort— ningú no es queixava. La tragèdia es veia encara 

14 Xavier Garcia, La meva guerra (1936-1939), Barcelona, Pòrtic, 1964, pàg. 160.
15 R. Arnabat (coord.), Tots els noms…, pàg. 258-259 i 267. Vegeu també A. Cabezas, La Guerra 

Civil…, pàg. 92-93, i J. M. Solé i Sabaté i J. Villarroya, Catalunya…
16 Adrián Cabezas, La guerra civil a Vilanova i la Geltrú (1936-1939). Aspectes militars, Vilanova i la 

Geltrú, IEP, 2009, pàg. 114-115. Vegeu també Jaume Carbonell, “La guerra civil a la fàbrica Pirelli”, 
Diari de Vilanova, 20 de novembre de 1992, pàg. 14-17; “Records de la Guerra Civil. Vilanova sota les 
bombes”, Diari de Vilanova, 22 de desembre de 1989, pàg. 51, i Xavier Canalis, “Crònica de la Guerra 
Civil a Vilanova i la Geltrú”, Vilanova i la Geltrú, L’Hora del Garraf, 2000, pàg. 52-53.

17 Ramon Arnabat i David Íñiguez (coord.), Adrián Cabezas i David Gesalí, El Penedès sota les 
bombes, Valls, Coassetània-IEP, 2011, pàg. 353-384.
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