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Pròleg

Pròleg

Un dels principals objectius del projecte de recerca i divulgació històrica 
Tots els Noms (El Penedès, 1931-1978), que coordina l’Institut d’Estudis Penede-
sencs, és el de fer un cens de totes les persones que patiren la repressió durant la 
Guerra Civil i el franquisme, i fer-ne un estudi que ens permeti conèixer a fons 
aquest aspecte tan important i desconegut de la nostra història. 

Els estudis més recents coordinats per S. Julià (1999) ens mostren que el nombre 
de víctimes de la repressió per 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 Sabaté (1985 i 1987) 
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 per la repressió 
franquista. A aquestes dades caldria afegir les prop de 10.000 persones que moriren 
a les presons, als camps de concentració i als batallons de treballadors espanyols, a 
l’exili, i als camps d’extermini nazi entre 1938 i 1945, i tal com podem comprovar 
en els estudis de J. Rodrigo (2005), F. Vilanova (2006), J. Villarroya (2000, 2002), 
J. M. Solé Sabaté, Joan Villarroya (2007), M. Roig (1977) i R. Torán (2002), en-
tre d’altres. De fet, va ser el propi règim franquista qui, un cop acabada la Guerra 
Civil, convertí els soldats republicans presoners i aquells que marxaren a França en 
enemics polítics subjectes a la repressió, i als internats en camps d’extermini nazi, 
en apàtrides. 

La repressió ha estat un element consubstancial del règim franquista, des dels 
seus inicis fi ns al seu fi nal i és, per tant, un aspecte clau a l’hora d’analitzar la 
llarga durada del règim, en el seu intent de perpetuar-se indefi nidament. El fran-
quisme, tant durant la Guerra Civil com en la postguerra, es plantejà d’eliminar 
“l’enemic”, d’“extirpar” o d’“aniquilar” els elements republicans que podien posar 
en perill la dictadura, i estendre la por entre aquells a qui la repressió no arribava. 
Tot i que al llarg de la seva existència la dictadura franquista va variar el grau 
d’intensitat repressiva, sempre mantingué un nombrós aparell repressiu i una 
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legislació que la feia possible, tal com han estudiat J. Fontana (1986), A. Reig 
Tapia (1986), P. Preston (2004 i 2006), J. Casanovas (2002), P. Pagès (2004), J. 
M. Solé Sabaté, J. Villarroya (2006) i J. Font (2007).

La repressió franquista abastà tots els camps possibles: l’econòmic, el social, el 
cultural, l’ideològic, el polític… i es guià pel decret de 28 de juliol de 1936, que 
es va mantenir fi ns el juliol de 1948. Altres dues lleis contribuïren a “legalitzar” la 
repressió durant la postguerra: La Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrer 
de 1939, aplicable amb efectes retroactius des de 1934 (reformada el 1942 i vigent 
fi ns el 1966), i la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de l’1 de març 
de 1940 (vigent fi ns el 1963). Encara el 18 d’abril de 1947 s’hi afegí una nova Ley 
de Represión del Bandidaje y Terrorismo (J. Benet, 1978, C. Mir, 2000 i 2001, C. 
Mir i altres, 1997, F. Morente, 1996, i F. Vilanova, 1999). Els estudis realitzats per 
l’autor d’aquest llibre, Josep Recasens (2000, 2003a, 2003b, 2005a, 2005b, 2006a 
i 2006b), per Josep Subirats (1993 i 2006), per Joan Ventura (1993) i per Antoni 
Gavaldà (1997 i 2005), sobre diverses comarques tarragonines ens confi rma, fi l per 
randa, els aspectes generals i la brutalitat i amplitud de la repressió franquista.

L’anàlisi d’aquesta primera repressió, brutal i intensa, seguint una pràctica que 
ja s’havia aplicat en els territoris dominats pels franquistes durant la Guerra Civil, 
és clau per entendre la naturalesa del règim i la seva llarga permanència. No es pot 
parlar, per tant, de consens en aquests anys, si tenim en compte que Catalunya 
havia perdut uns 45.000 homes a la guerra i 5.000 persones en els bombardeigs 
franquistes, que tenia prop de 100.000 persones exiliades i prop de 100.000 reclu-
ses en presons, camps de concentració i batallons de treball, a més de les víctimes 
de la repressió ja citades (ACEP, 2001; F. Barbagallo, 1990; C. Mir, C. Agustí i 
J. Gelonch, 2001; C. Molinero, M. Sala i J. Sobrequés, 2003; J. Oliva, 1994, i J. 
Villarroya, 2000).

Al Baix Penedès, la Guerra Civil també tingué un alt nombre de víctimes. Se-
gons els estudis de R. Arnabat i A. Sabanés (2006), A. Vidiella (2001), J. Santacana 
(2000) i J. Rius (1980), 303 soldats, la majoria republicans, veïns dels municipis de 
la comarca moriren al front i 29 persones civils moriren a causa dels bombardeigs 
franquistes i d’accidents derivats de la guerra. La repressió republicana durant la 
guerra causà 75 víctimes, i la repressió franquista posterior en causà 43, segons les 
dades que se’ns ofereixen en aquest llibre. És a dir, que el cost humà de la Guerra 
Civil al Baix Penedès fou, pel cap baix, de 451 persones, un 2,9% de les prop de 
16.000 que llavors vivien a la comarca. El progressiu acotament local i comarcal 
de les recerques sobre la repressió ens ha de permetre d’analitzar-la en tota la seva 
amplitud social, des dels repressors i els seus col·laboradors i els mecanismes de 
la repressió, fi ns els 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. Els 
resultats de la recerca han de ser comparats amb altres recerques locals i comarcals 
per tal d’establir-ne les similituds i les divergències, alhora que han de contribuir 
a millorar el coneixement de la repressió franquista a Catalunya.
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Durant la Segona República i la Guerra Civil al Baix Penedès es consolidà 
un potent moviment republicà (reformista i revolucionari) integrat per sindicats 
obrers i pagesos, partits polítics, societats culturals i d’esbarjo… i que comptà 
amb una nombrosa participació. La confl ictivitat social i política durant els anys 
de la Segona República va girar al voltant de la qüestió rabassaire que enfrontà 
pagesos i propietaris, i que ja tingué un primer esclat l’octubre de 1934. Aquest 
ampli moviment republicà serà l’objectiu de la repressió franquista a la postguer-
ra. I el cert és que la repressió aconseguirà d’escapçar la societat civil republica-
na: 43 persones afusellades, 30 més mortes a les presons, camps de concentració i 
camps nazis, unes 400 sotmeses a judicis sumaríssims i de responsabilitats políti-
ques i, entre aquestes, unes 374, segons ens mostra aquest llibre, patiren diversos 
graus d’empresonament, i a tots ells cal afegir els prop de 250 exiliats durant els 
primers anys, la qual cosa signifi caria que la repressió va afectar directament el 4% 
de la població i quasi el 20% de les famílies de la comarca (Arnabat, 2000).

Aquest és el marc en el qual cal inserir el llibre de Josep Recasens Llort sobre 
la repressió franquista al Baix Penedès. Un llibre que és el resultat d’una recerca 
minuciosa realitzada a l’Arxiu del Govern Militar de Barcelona, a l’Arxiu Històric 
de Tarragona: Fons Carcerari Provincial, i a l’Arxiu Nacional de Catalunya, i que 
aporta dades defi nitives sobre la repressió franquista que s’exercí sobre els veïns 
dels municipis del Baix Penedès. 

El llibre es divideix en tres parts. La primera, dedicada a una anàlisi de la si-
tuació de la comarca del Baix Penedès al fi nal de la Guerra Civil amb l’ocupació 
franquista i el desplegament de l’aparell repressiu fi ns l’any 1940: lleis de respon-
sabilitats polítiques, jutjats militars, presons, i consells de guerra. Cal destacar 
l’estudi de la presó del Vendrell, amb prop d’un centenar de presoners l’any 1939, 
que no disposava de cap recerca fi ns aquest llibre; així com l’estudi dels baixpe-
nedesencs a les presons de Tarragona, i d’altres presons espanyoles. L’autor ens 
ofereix, municipi a municipi, una relació nominal de les persones empresonades i 
afusellades, així com de les seves característiques: edat, sexe, professió, naturalesa, 
estat civil, instrucció. A la segona part s’analitza la nova legislació repressiva a 
partir de 1941, la redempció de penes, i els primers indults, i les depuracions dels 
mestres i funcionaris. A la tercera part es fa una valoració global de les persones 
represaliades en funció de l’edat, el sexe i l’estat civil, la naturalesa, la instrucció, 
i l’activitat professional.

Amb aquest llibre s’estableix defi nitivament l’abast de la repressió franquista 
al Baix Penedès, i es contribueix a donar nom a les seves víctimes per rescatar-les 
de l’oblit i de l’anonimat. 

Ramon Arnabat, estiu de 2007
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El Baix Penedès fou una de les comarques de Tarragona que va patir els estralls 
de la Guerra Civil com altres comarques de Catalunya.

A l’hora de jutjar les persones que hi van participar, si uns van mostrar el seu 
record amb creus als caiguts, llistes amb els seus noms a les façanes de les esglésies, 
mausoleus, nomenclatura urbana… que ocuparen una bona part de la nostra 
memòria, van haver-hi uns altres que foren abandonats en llocs impensats i en-
terrats, no tots, en les anomenades “fosses comunes” per haver comès el delicte de 
no pensar com els seus veïns.

Si el culte als caiguts ha constituït un dels ritus més solemnes de la litúr-
gia política franquista, tant des d’una vessant ideològica i simbòlica com social 
i política, on el Règim els va procurar enaltir amb el beneplàcit religiós, la pre-
gunta que ens hem de fer és: què s’ha fet amb els anomenats “dolents” o “rojos” 
(republicans) que van lluitar per una causa noble, com era defensar la República? 
Aquests també van donar la vida per uns ideals (no parlem dels incontrolats) i 
que per motius diversos van veure frustrades les seves aspiracions democràtiques. 
Els recordem?

Crec que la desfeta política arran la Guerra Civil que va marcar tota una ge-
neració, no ha estat prou explicada. Encara es troben moltes llacunes avui en dia 
al llarg del camí traçat per la nostra història. Entenc que la societat actual ha de 
saber el que va passar, encara que moltes vegades ha girat la cara a aquests fets. Si 
la història l’escriuen els vencedors i distorsionen moltes vegades la realitat, només 
que sigui deixar entreveure un raig de llum sobre els fets succeïts, ja em donaré 
per satisfet.

Una de les qüestions que ha despertat major interès entre els historiadors 
a ctuals és poder investigar la repressió de la postguerra. Fins a cert punt és lògic, 
perquè en la memòria d’una part de la societat ha perdurat el record de la tragè-
dia; en tot, també la indiferència d’una altra part de la societat actual fa que es 

Introducció
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miri amb ulls de desafecció els fets ocorreguts. S’han de donar facilitats per pouar 
en els arxius, per aquest motiu, encara haurà de passar un temps per fer-nos càrrec 
del que va succeir.

Vèncer la resistència popular i assolir una resolució unànime que rebutgi la 
dictadura i reivindiqui les seves víctimes encara que sigui amb la condició de no 
exigir que se’ls tributi cap honor és el mínim que es pot demanar a totes aquelles 
persones que perdudes en els llocs més incerts són presents a les nostres vides 
d’una manera informal i testimonial.

Si la fi nalitat que m’he proposat és donar a conèixer de la forma més objectiva 
possible aspectes de la repressió franquista al Baix Penedès, he de manifestar que 
no m’ha mogut cap ideologia partidista. L’objectiu del que s’exposarà és explicar 
de forma imparcial i desapassionada uns esdeveniments i unes repressions que 
sofriren una sèrie de persones a les quals en un moment donat els giraren la cara 
els mateixos veïns de les seves respectives poblacions. No tot el que he investigat 
(acusacions, denúncies…) es pot posar en aquest treball per raons tècniques i 
humanes, però penso que una part de la població no va estar a l’altura de les cir-
cumstàncies. Moltes acusacions portades pels veïns dels pobles, les feren pensant 
més amb els peus que amb el cap.

De les accions portades a terme pels processats, les seves dades han estat extre-
tes de documents i expedients. No m’he fi at de la memòria humana que moltes 
vegades no concorda amb el que s’ha trobat escrit. Penso que no tot el que he lle-
git és veritat, però la història s’escriu a base de papers, i si moltes vegades es dóna 
la raó als guanyadors, aquests, com he dit, la distorsionen la majoria de vegades.

En els apartats corresponents a les persones processades, per municipis, cal 
tenir en compte que hem seguit  aquests criteris:

a) S’han respectat les grafi es dels expedients.       
b) Alguns expedients es troben incomplets perquè fi ns el moment actual 

no s’ha trobat més documentació.
c) No s’ha posat l’afi liació política ja que molts processats la van negar.
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(a) àlies

agreg. agregat

AMB Arxiu Militar de Barcelona

av. avinguda

BOE Boletín Ofi cial del Estado

c. carrer

C casat/da

exp. expedient

FET-JONS Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas 
Nacional Sindicalistas

GMN Glorioso Movimiento Nacional

INE Instituto Nacional de Estadística

MN Movimiento Nacional

núm. número

p. pàgina

pl. plaça

RP Responsabilitats Polítiques 

S solter/a

SU Sumari Urgent

Su Sumari

V vidu/vídua

Abreviacions
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La comarca del Baix Penedès

L’actual comarca del Baix Penedès forma part, juntament amb l’Alt Penedès i 
el Garraf, de la gran regió natural i històrica del Penedès, vasta plana estesa entre 
la Serralada Prelitoral i el mar, de paisatge amable i suaument ondulat, cobert 
en bona part per la vinya, lloc tradicional de pas entre la Catalunya Nova i la 
Catalunya Vella que han seguit de sempre les vies de comunicació del país.

El Baix Penedès defi nit per la divisió comarcal de 1936 comprèn el sector de 
ponent d’aquesta regió, al límit amb l’Alt Camp i el Tarragonès, entre la serra del 
Montmell i el mar. La característica geogràfi ca dominant d’aquesta comarca és la 
seva plana continuadora de la fondalada de l’Alt Penedès. Es podria afegir que és 
la part de la fondalada penedesenca que s’obre al mar. La riera de la Bisbal drena 
aquesta plana. La comarca reunia, el 1939, 13 municipis; el 1981, 12 municipis; 
actualment, 14 municipis. El municipi de Sant Vicenç de Calders fou annexat el 
1940 a la població del Vendrell.1

Per altra part, una de les característiques del Penedès, Baix o Alt, és la seva gent, 
que a vegades et sobta una mica. I és que es tracta de gent més aviat indefi nible, 
i sovint contradictòria. Totes les defi nicions sobre el material humà d’un poble 
tenen el risc que sempre seran només aproximades, però acceptant aquest risc, 
la gent del Baix Penedès és ensems una quantitat de coses que no lliguen gaire: 
sentimental i pràctica, ordenada i caòtica, emprenedora i calmosa, treballadora.2

1 Vila, Marc-Aureli. Les comarques i els municipis de Catalunya (territori i població). Generalitat de 
Catalunya. Barcelona, 1989, p. 84.

2 González Ledesma, Francesc. El Baix Penedès. Col·lecció Les Comarques de Catalunya, núm. 23. 
Edita: Dissenys Culturals. Barcelona, 1994, p. 19.
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3 Termes, Josep. “De la Revolució de Setembre a la fi  de la Guerra Civil (1868-1939)”, Història de 
Catalunya, 6. Edicions 62. Barcelona, 1992, pp. 382-383.

L’esclat de la Guerra Civil 
i l’”alliberament” del Baix Penedès

Les eleccions generals del 16 de febrer de 1936 es produïren perquè Alcalá 
Zamora va forçar la dimissió del govern Lerroux el 20 octubre de 1935 i afavorí la 
creació de governs de signe centrista en un intent d’evitar l’enfrontament directe 
entre “dretes i esquerres” (governs Chapaprieta i Portela Valladares). Aquest fou 
qui fi nalment va dissoldre les Corts el 7 de gener de 1936 i va convocar eleccions.

La participació electoral fou la més alta del període republicà. A la província 
de Tarragona votà el 73% del cens. A totes les circumscripcions guanyaren les es-
querres. La victòria de les esquerres a tot Espanya va possibilitar la formació d’un 
govern republicà presidit per Azaña, que va signar la sortida de la presó de Companys 
i dels membres del govern de Catalunya. Companys fou confi rmat de nou com 
a president pel Parlament de Catalunya, el 29 de febrer de 1936, i ell a la vegada 
confi rmà el mateix Consell que l’autoritat militar havia empresonat i suspès arran 
dels fets d’octubre.

El procés de radicalització politicosocial i el de confl uència dels partits havien 
portat a la integració dels distints partits obrers en el POUM a fi nals de 1935 i a 
la creació d’uns comitès d’enllaç dels altres, que donaria lloc el juliol de 1936 a la 
creació del PSUC.

Quan el 28 d’abril de 1936 són assassinats els germans Badia per uns pistolers 
de la FAI i la repressió al camp contra els rabassaires i les tensions entre dretes i 
esquerres són molt marcades a Catalunya, encara no hi ha un clima generalitzat 
de violència política i social, el diàleg encara és possible.3

Després de la dura i esgotadora batalla de l’Ebre, amb la victòria de les tropes 
“nacionals”, el govern de la República presidit per Negrín va cridar a fi les  diverses 
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lleves, entre altres de gent jove (lleva del biberó). Segons Manuel Tagüeña, co-
mandant en cap del XV cos de l’Exèrcit Popular que va participar a l’Ebre, “els 
reclutes que arribaven per substituir les nombroses baixes eren en la seva majoria 
joves inexperts, expresoners o mobilitzats de lleves antigues”.

Després de l’ocupació de Tarragona el 15 de gener de 1939, el cos de l’exèrcit 
marroquí sota el comandament del general Yagüe va rebre l’ordre d’avançar ràpi-
dament en dos fronts, un per la costa i l’altre per l’interior.

Per contrarestar la poderosa maquinària militar que avançava sobre les co-
marques catalanes i davant la impossibilitat de l’Exèrcit Popular per defensar el 
territori, Líster reconeixia que l’única possibilitat tàctica era formar centres de 
resistència amb contraatacs ràpids i destruir al màxim les vies de comunicació. La 
realitat va ser que les tropes “nacionals” avançaven pel Baix Penedès i pel Garraf 
sense trobar resistència. El dia 20 de gener les tropes “nacionals”, després d’ocupar 
el Vendrell, van arribar a Santa Oliva, l’Arboç, Calafell i Cunit, des d’on van con-
tinuar en direcció a Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant Boi de Llobregat.

Al Vendrell i a altres localitats de la comarca va acabar el malson i  immediatament 
va començar una altra guerra, la de les denúncies, les represàlies, els empresonaments 
per a totes aquelles persones que no combregaven amb les idees del nou règim.4

En els quasi tres anys que durà l’acarnissada lluita (des del 18-7-1936 fi ns 
l’1-4-1939) i especialment els primers mesos de l’esclat es van lamentar milers 
d’assassinats a la rereguarda d’ambdós bàndols que res tingueren a veure amb els 
ideals que es defensaven; en canvi, sí amb l’odi, l’enveja i la crueltat dels qui van 
cometre tota classe de desgavells amb la més absoluta impunitat.

Injustament per a les víctimes, el debat de la repressió s’ha centrat obsessiva-
ment en un discurs de xifres, moltes vegades en un afany partidista. A qui hem de 
creure i què s’ha de creure? A Hugh Thomas, que la seva estimació és de 55.000 
(abans havia dit 60.000) assassinats registrats en zona republicana i en 75.000 (abans 
50.000) els perpetrats en la nacional? Potser a Gabriel Jackson: 200.000 morts 
(en 1965 assegura que van ser 400.000) a mans dels nacionals i deu vegades 
menor en la part contrària, xifres que comparteixen Tamames, Tuñón de Lara, 
Pierre Vilar…? Potser a Ramon Salas Larrazábal: 72.500 víctimes a la rereguarda 
republicana i 35.500 a la nacional?

Aquest ball de xifres el va tallar enginyosament Ortega i Gasset l’any 1936 
quan un contertulià que havia admès els escarafalls del bàndol nacional i que eren 
insignifi cants comparades amb les dels republicans, li va dir: “Mire usted, cuando 
se llega a lo métrico nacional, mal asunto”. L’ofuscació en les xifres és actualment 
un punt de discussió, donar quantitats aproximades no és més que, moltes vega-
des, treure les realitats del context.5

4 Diari del Baix Penedès, gener de 1999, pp. 14-15.
5 Zavala, José M. Los horrores de la Guerra Civil. DeBolsillo. Barcelona, 2004, pp. 14-15.
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En un principi, foren els capellans, religiosos i seglars els qui sofriren la persecució 
i en alguns casos la mort, fi ns el punt que en una relació establerta per Luis Climent 
l’any 19426 dóna les persones afusellades a la comarca, municipi a municipi:

      
 
Municipi Total

Religiosos-
capellans

Seglars

Albinyana 2 1 1

L’Arboç 12 1 11

Banyeres del Penedès 3 1 2

Bellvei del Penedès 1 1

La Bisbal del Penedès 2 2

Bonastre 1 1

Calafell 17 17

Cunit 1 1

Llorenç del Penedès 1 1

Masllorenç 2 1 1

El Montmell 3 3

La Pobla de Montornès 3 3

Sant Jaume dels Domenys 6 1 5

Santa Oliva 2 1 1

Sant Vicenç de Calders 1 1

El Vendrell 32 5 27

Total 89 28 61

6 Climent, Luis. Rojos en Tarragona y su provincia. Sucursal Torres & Virgili. Tarragona, 1942, pp. 
197-235.

L’acció de les forces incontrolades
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En una altra relació, l’any 1987, Josep Rius Morgades7 enumera el nombre 
total de persones mortes en diversos indrets, ja sigui al front o la comarca, sense 
distingir la classe de persona.

Un dels casos més sagnants fou la mort dels religiosos de Sant Joan de Déu de 
Calafell; en primer lloc pel nombre de víctimes, disset en total, i en segon lloc perquè 
eren unes persones respectades i admirades pel treball portat a terme en benefi ci 
d’unes criatures malaltisses. A grans trets, segons Alfons Vidiella,8 gràcies a aquests 
religiosos als voltants dels anys vint, les persones que patien malalties derivades de la 
tuberculosi d’ossos podien ser tractades al sanatori mitjançant banys de sol. L’orde 
dels Hospitalers de Sant Joan de Déu s’encarregava de cuidar els infants pobres i des-
esperançats, pensant que per millorar la seva salut era bo portar-los a la vora del mar, 
i per aquest motiu van triar Calafell. L’any 1924 van habilitar una masia, i amb el 
temps decidiren construir-hi unes instal·lacions per acollir un nombre considerable 
de malalts.

En esclatar la guerra i en personar-se al Sanatori uns quants religiosos incon-
trolats, després d’un estira-i-arronsa, són pujats a un camió que més tard en fer-
los baixar començaren a disparar, essent morts el 30 de juliol de 1936. En fi nir la 
contesa, els religiosos van romandre a l’edifi ci fi ns el 1972.

Municipi Total

Albinyana
  20 

(12 del poble i 8 a les Peces) 

L’Arboç 46

Banyeres del Penedès 
14 

(11 del poble i 3 de Saifores)

Bellvei del Penedès 18

La Bisbal del Penedès 21

Calafell 45

Cunit 6

Llorenç del Penedès 26

El Montmell
13 

(a més de la Joncosa, Aiguaviva i Marmellar)

Sant Jaume dels Domenys 28

Santa Oliva 14

El Vendrell 136

Total 373

7 Rius i Morgades, Josep. “Avantatges d’un diàleg respectuós i constructiu per aconseguir uns ade-
quats nivells de convivència, Mallorca, Morella, Montserrat i altres indrets”, El Baix Penedès, el Vendrell, 
1970, pp. 14-103.

8 Vidiella Ramon, Alfons. El Vendrell, 1936-1939. Ramon Nadal, Vilafranca del Penedès, 2001, 
pp. 45-49 i exp. diversos.
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LA LLEI DE RESPONSABILITATS POLÍTIQUES

Era obvi que vingués la repressió per part dels guanyadors. La repressió va adqui-
rir el caràcter i el volum d’una purga d’adversaris, no per dominar la situació pre-
sent, sinó per retirar per al futur qualsevol obstacle que pogués venir de l’oposició.

A la cega venjança, urgent i immediata, sobrevinguda durant els primers me-
sos de la victòria i portada a terme per particulars, falangistes i militars mitjançant 
execucions arbitràries, en va seguir una altra venjança amb lleis i amb un marcat 
caràcter repressiu. Potser la més descabellada, va ser la publicada el 9 de febrer de 
1939, anomenada de Responsabilitats Polítiques, que amb caràcter retrospectiu, 
anava a punir els fets ocorreguts a partir de l’octubre de 1934.9

Encara que la propaganda franquista repetia de forma insistent, sobretot en 
els darrers mesos de la contesa, que “quien no tuviera las manos manchadas de 
sangre, no tenía nada que temer”, cosa molt distinta va oferir l’anomenada llei. 
Aquesta va ser la clau on es recolzà la repressió. Ja en el preàmbul de la mateixa, 
s’endevinava la seva intenció quan remarca que “es necesario liquidar las culpas 
contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la 
subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el tri-
unfo providencial e históricamente ineludible del MN”. L’articulat de la pròpia 
llei donava a entendre on arribava la seva vesània. Entre una sèrie de delictes greus 
que perseguia i castigava aquesta llei trobem:

- Haver desenvolupat càrrecs directius en partits i organitzacions fora de la llei 
o haver ostentat la representació dels mateixos en les  institucions.

La repressió franquista

9 Aranzadi, núm. 174 (any 1939).
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- Pertànyer com a afi liat als partits que es van il·legalitzar.
- Ser nomenat per a càrrecs públics pel govern de l’anomenat Front Popular.
- Signifi car-se públicament a favor del Front Popular.
- En les eleccions de 1936, formar part del govern, ser candidat, apoderat o 

interventor en alguns dels partits polítics del Front Popular.
- Ser diputat pels partits del Front Popular amb motiu de les eleccions de 1936.
- Ser maçó.
- Formar part dels Tribunals Populars.
- Excitar a cometre qualsevol dels actes anteriors en els mitjans de comunicació.
- Oposar-se de forma activa a l’“Alzamiento Nacional”.
- Mantenir-se, després del 18 de juliol de 1936, a l’estranger més de dos mesos 

sense justifi car la seva estada i no tornar a Espanya…

Relacionades com delictives i perverses aquesta sèrie d’activitats, el primer 
franquisme marcava d’aquesta manera la profunda línia divisòria entre els que 
s’havien de benefi ciar de la victòria i els altres despullats de tots els drets.10

ELS JUTJATS MILITARS

Encara no havia acabat la confrontació civil, quan les persones denunciades 
eren agafades i portades la majoria a la presó del partit judicial on pertanyia el 
municipi. Es comunicava al jutge militar els cognoms de l’encausat per iniciar 
diligències en els fets acusatoris, si el jutge els considerava greus. Aquestes diligèn-
cies passaven a formar el sumari. Una vegada complet passaven processat i sumari 
a Tarragona esperant el corresponent consell de guerra.

L’abril de 1939 es van constituir a la província de Tarragona els següents jutjats 
militars: 

Jutjats, número Municipi

1, 8, 9, 
i Especial de Subofi cials

Tarragona

2 i 10 Reus

3 Tortosa

4 el Vendrell

5 Valls

6 Falset

7 Montblanc

10 Torres, Rafael. Los esclavos de Franco, Oberon, Grupo Anaya. Madrid, 2002, pp. 312-333.
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El jutjat de Gandesa va celebrar consells de guerra l’any 1938. A partir de 1940, 
se suprimiren molts dels jutjats anteriors, i solament en van quedar a Tarragona, 
Reus, Tortosa, el Vendrell i Valls.11

En aquests jutjats militars, es va procurar que coincidissin amb els municipis 
del partit judicial. Alguns actualment no pertanyen al Baix Penedès. 

Els municipis eren: Albinyana, Altafulla, l’Arboç, Aiguamúrcia i agregats, 
Bellvei del Penedès, la Bisbal del Penedès i agregats, Bonastre, Calafell, Creixell, 
Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell i agregats, la Nou de 
Gaià, la Pobla de Montornès, Puigtinyós, la Riera de Gaià i agregats, Roda de 
Berà, Salomó, Sant Jaume dels Domenys, Sant Vicenç de Calders, Santa Oliva, 
Torredembarra i agregats, Vespella de Gaià i el Vendrell.12

LA PRESÓ DEL VENDRELL

Els detinguts, en un primer moment, eren portats a la presó del partit judi-
cial situada al carrer Nou. Aquesta presó feia les funcions de preventiva, amb el 
sentit que una vegada recollida tota la informació dels presoners eren portats a 
Tarragona, en un primer moment a la presó de Pilats (homes) i a les Oblates 
(dones), per poder ser jutjades en consell de guerra a l’Audiència situada a la plaça 
del Pallol. Una vegada jutjats, els condemnats a penes temporals anaven a parar 
a la presó de la Punxa, les dones al mateix lloc, i els condemnats a l’última pena a 
la presó de Pilats.

El funcionament de la presó del Vendrell anava a càrrec l’any 1939 de Lluís 
Boix, posteriorment en el mateix any va ser Ramon Bars Guix, ajudat pels carce-
llers: Francesc Poch Constantí i Joan Mota Mañé. 

Hi havia a la seva disposició la Maria Dolors Igual, encarregada de fer els en-
càrrecs de la presó tant a nivell d’institució com de presoners.

Si a fi nals de gener es portà a terme “la liberación” del Baix Penedès per les 
forces “nacionales”, la presó del Vendrell (dipòsit municipal) va començar a rebre 
els primers presoners.13 Hi ha una relació del nombre de persones dels següents 
mesos14 al pròxim quadre:

11 AHT. FCPT. Exp. diversos.
12 Morera, Emili. Partits judicials de Catalunya. Geografi a General de Catalunya. Barcelona, 1936,    

p. 953.
13 AHT. FCPT. Exp. 3.608. Hisenda.
14 AHT. FCPT. Comptes Alimentació Interns Presons Partits Judicials. Província Tarragona, 1939.
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La relació del mes de febrer és encapçalada per Francesc Reixach Valenzuela, 
del Vendrell, que hi va entrar el 31 de gener de1939. Les dones empresonades 
foren: Vicenta Cherta Villoro, Rosa Ivern Soler, Maria Solé Minguella, Maria 
Nin Cherta i Francesca Plana Nin, totes del Vendrell.15

En el mes d’octubre de 1939, els carcellers feien “hores extres” que les cobra-
ven a 2 pessetes. Tant el cap de la presó com els dos carcellers, durant aquest mes, 
van fer cadascú 31 guàrdies i cobraren entre els tres, 186 pessetes.16 L’encarregada 
dels encàrrecs va rebre 150 pessetes pel 3r trimestre.17 El metge del poble visitava 
els malalts. Se saben les despeses que comportà el medicament comprat a la far-
màcia Escofet en el 3r trimestre de 1939 que fou de 348,40 pessetes.18 En aquest 
mateix trimestre les despeses d’electricitat van ser de 151,10 pessetes19 i el mate-

Any 1939 Presoners

28 de febrer 44

31 de març 90

……......

1 de juliol 83

15 de juliol 78

1 d’agost 60

15 d’agost 36

1 de setembre 31

30 de setembre 18

1 d’octubre 18

15 d’octubre  4

1 de novembre  9

15 de novembre  7

1 de desembre 10

30 de desembre 2

15 AHT. FCPT. Exp. 3.608. Hisenda.
16 AHT. FCPT. Comptes. Alimentació…
17 Íd.
18 AHT. FCPT. Higiene i Sanitat. Comptes. Alimentació…
19 Íd.
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rial d’ofi cina fou de 117,25 pessetes, comprat a la impremta de Ramon Vendrell 
(94,25 pessetes) i a la Barnadas (23 pessetes).20 El que portava de corcoll l’admi-
nistració era l’alimentació dels presoners, fi ns el punt que va haver-hi difi cultats 
pel seu manteniment l’any 1939.

Que Hisenda no anava bé de diners ens ho diu el telegrama que va rebre el di-
rector de la presó el dia 30 de novembre de 1939. Si la ració alimentària era d’1,15 
ptes./dia, es diu: “Procede cumplimiento estricto de lo dispuesto por la Jefatura 
Nacional Abastecimientos y Agricultura reduciendo ración de los reclusos a cua-
trocientos gramos diarios de pan y debiendo en compensación gastar la diferencia 
de precio que se ahorra en el pan en aumento de los otros artículos de rancho”.21 
Amb aquest criteri, sabem les quantitats que es van pagar en els mesos de 1939:22

Mesos Racions Import en pessetes

Febrer 459            527,85 

Març 1.638 1.883,70 

...........

Juliol 2.622 3.015,30

Agost 1.851 2.128,65

Setembre 1.007 1.158,05

Octubre 286 328,90

Novembre 146 167,90

20 Íd.
21 Íd.
22 Íd. 
23 AHT. FCPT. Exp. 3.608. Hisenda.
24 AHT. FCPT. Comptes. Alimentació…

En veure les difi cultats que hi havia per a l’alimentació, a partir del mes de 
març de 1939, es rep el següent telegrama adreçat a tots els centres penitenciaris: 
“Con carácter transitorio durante circunstancias que difi cultan abastecimiento, 
pueden autorizar entrada alimentos que familias reclusos entreguen para estos 
previo escrupulosos registros”.23 A conseqüència d’aquest telegrama, molts fami-
liars portaven el dinar als presoners, i als benefi ciaris se’l pressupostava 0,575 
pessetes/dia, la meitat de la ració alimentària.24
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PROCEDIMENT QUE SE SEGUIA PER A PROCESSAR ELS PRESONERS25

25 AHT. FCPT. Exp. diversos.




