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PRI,SENTACI6

A po. 
^ 

po., 
"^b 

l'esforg dels nostres historiadors, d'homes i de dones

que estan fent amb persisttncia l'imprescindible treball de recerca, anem
reconstruint el nostre passat i anem deixant per al futur el major nombre
possible de testimonis permanents de les empremtes de la nostra histdria,

La revisra Notes.labeca i la col.lecci6 Viceng Plantada. el Cenrre d Es-

tudis Molletans, les monografies urbanes DomEnec Sugranyes i alues lli-
bres esparsos conformen ja un bon patrimoni bibliogrlLfic que omple el

buit que va pretendre imposar I'ipoca mis fosca de la nostra historia
moderna.

D'entre tots els fets de la nostra histdria del segle xx, ds la Guerra Civil
el que encara 

-5sb<3114-un 
anys desprds d'haver acabat- estl mds ple

d'ombres que ens impedeixen, amb el coneixement mds objectiu possible

dels fets, la reflexi6 imprescindible perqud mai mds no es pugui repetir
aquell enfrontament fratricida que tant de mal va fer a Espanya, a Cata-
lunva i a Ia nostra comunitat mollerana.

Per aixd, amb poca diferincia de temps, haurem publicat Josep Fortuny
i Tbrrens. Una biografa politicai el llibre que ara presentem.

Lencert del llibre de la professora Maria Angels Sud.rez i Gonzilez ds el

que podriem anomenar tractament cientific de la proximitat, Es a dir, la
capacitat de Sudrez de no deixar-se portar pel sentit de v€inatge 

-tractarel tema com si fos un relat de consum intern, nomds per als vilatans-
sin6 tot aI contrari, de donar al llibre el tractament propi d'un relat histd-
ric, ple de recerca, d'anilisi i, per tant, de citncia. Eines imprescindibles
per a I'objectivitat que, alhora, ds imprescindible perqud el llibre pugui
servir per recontixer errors i encerts i assumir-ne les responsabilitats
col.lectives que ens han de portar a no repetir els errors i a incidir en els

encerts.
La contextualitzaci6 histdrica, politica, social, cultural i econdmica de

cada )mbit de treball del llibre de Maria Angels Sudrez fa que sigui molt
mis que un llibre mollet): ds un llibre d'histdria d'Espanya i de Catalunya
protagonitzat per homes i dones, pel poble de Mollet del Vallls.

La mateixa autora, en la seva introducci6, diu les paraules exactes que
ens mouen a lomentar aquests tipus de treballs de recerca i la seva publi
caci6: uno es por deixar en blanc cap de les etapes de la histdria d'un
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poble, el buit que es deixa s'omple de mites i tdpics, sense obrir feridesu.
lis a dir, saber qui som de veritat, i amb voluntit, sempre, de reconcilia-
ci6 i de germanor.

La introducci6 de Sudrez i l'article del professor molleti Jordi Sold Tirra

-a qui agraim molt afectuosament la seva participaci6 en aquest llibre-
ens descriuen perfectament una voluntat i una opini6 sobre aquestes
publicacions i, en concret, sobre aquest llibre que compartim plenament,

Es hora, doncs, d'agrair a Maria y'r:rgels Sudrez, guanyadora amb aquesr
treball de la segona beca de recerca Vceng Plantada, la seva ja imprescin-
dible aportaci6, la seva rigorositat, la seva capacitat per fer un llibre pro-
fund i alhora comprensible, la seva clara voluntat pedagbgica tan necessi-
ria per poder caminar sense recels per uns viaranys tan complexos.

Tambd hem d'agrair a Lourdes Vill i Armadans la seva col.laboraci6 en
la recerca i reproducci6 dels testimonis fotogrifics, totalment necessaris en
un llibre d'aquestes caracteristiques i que tant ens aiuden a veure i a viure
molt mds la realitat d'uns altres temps.

El nostre desig, doncs, is que aquest llibre contribueixi a afermar la com-
prensi6 de la nostra histdria, dels fets dels nostres homes i dones i, el mds
important, a accentuar el nostre compromls amb la convivtncia, el diiLleg
i la pau: el nostre compromis amb Mollet.

Montserrat Tura i Canafeita
Alcaldessa de Mollet del VallEs i

diputada aJ Parlament de Catalunya
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UNA FELICITACIO A MANERA DE PROLEG

D
-Dl llibr" oue reniu a les mans ds una extraordinirria obra de recerca

sobre un passat que, en bona part, ds encara un present El Mollet de la II
Repdblica i de la Guerra Civil no ds, afortunadament, el Mollet d'ara perd

entre un Mollet i l'altre hi ha una connexi6 profunda que durant molt de

temps ens han volgut fer oblidar. Com diu la cang6 de Raimon, nqui perd

els origens perd la identitatn i si durant tants anys de dictadura ens van Lt
perdre els nostres origens personals i col.lectius va ser, precisament, per-

qu! ens volien fer perdre Ia nostra identitat. La feina dels bons historia-

dors ds, precisament, la contr)ria: estudiar el passat per descobrir les arrels

prof,lndis del present. I cal dir que l'autora, Maria Angels Suirez i Gon-

ziilez, ho ha sabut fer amb una extraordiniria precisi6. La informaci6 que

ens presenta ds espltndida, sdlida i ben documentada. De fet, el llibre ds

una allau d'informacions que, una darrere l'altra, van teixint la histdria

d'una societat que esclata amb una gran crit d'entusiasme amb la Repti-

blica, que pateix la terrible Guerra Civil i que s'enfonsa despris en el

silenci de la llarga i inacabable dictadura. Lautora no comenta els fets

sin6 que ens els presenta documentats i som nosaltres, els lectors, els que

de document a document, d'informaci6 a informaci6, de xifra a xifra
revivim aquella tragbdia, alguns com a protagonistes directes dels esde-

veniments, altres com a recordatoris de moments molt decisius de les nos-

tres vides, altres com a descobridors d'un passat personal i col lectiu que,

entre Ia por, l'oblit i la tergiversaci6 havien ignorat o deixat de banda.

Personalment, m'he sentit molt implicat en la histdria que l'autora ens

descobreix. O, mds exactament, m'he sentit confirmat en la meva prbpia

visi6 del passat i, alhora, he descobert coses que rrihavien estat ocultades.

Els noms dels protagonistes, les llistes dels seus propis avatars, em fan

reviure un Mollet que nomds coneixia en part i que la pressi6 del fran-

quisme ens volia fer oblidar totalment. De cop i volta, els noms es trans-

formen en persones conegudes i, fins i tot, en amics, perb dels quals igno-

rava la histdria politica i personal, perqud en aquella dura Postguerra
nomds podien sobreviure amb el silenci i la marginaci6. Ara els retrobo

com alld que realment eren i amb les seves trajectdries ocultes refaig una

bona part de la meva prdpia visi6 del Mollet de Ia inAncia i I'adolescdncia.
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Lautora ens proporciona, doncs, un gran llibre d'histdria. Ens submi-
nistra les dades i les xifres de tal manera que cada dada i cada xifra ens

obre finestres i portes i transforma la fredor natural del document i del
n(mero en una immensa narraci6 de passions, drames, esperances, tragi-
dies, llums i foscors. De fet, I'obra m'ha portat a una mena de relectura
del meu propi passat, a una reconsideraci6 de les persones que vaig conEi-
xer, a una comprensi6 de coses que no entenia, a una reafirmaci6 de coses

que creia ia una revisi6 de fets que em semblaven intocables. El resultat
ds una retrobada amb un Mollet que va lluitar per la democricia, que va

perdre, que va passar molts anys de foscor i que, amb I'adveniment de la
democr)cia i de l'autonomia, va recuperar la seva forga i va fer un gran salt
endavant.

El llibre descriu amb claredat un moment terrible de la nostra histdria i,
naturalment, no parla del futur. Perd, de fet, ens ve a dir que si la Rep(bli-
ca haguds anat d'una altra manera, o sigui, sense la guerra i sense el terrible
escull de la dictadura de Franco, Mollet, com tot Caralunya i tot Espanya,
hauria progressat molt ripidament. Hi havia, ceftamenr, confrontacions,
visions diferents del present i del futur i interessos contradictoris. Perd, des-
prds de la caiguda de la dictadura de Primo de Rivera, de la proclamaci6 de
la Repfblica ide I'Estatut d'Autonomia hi havia, per damunt de tot, ener-
gia, entusiasme i ganes de participar en els afers collectius i d'anar endavant.
lrs dades que ens aporta I'autora ho demostren. I demostren tambd la
violincia dels fets que ho van impedir, que ens van enfonsar durant tants
anys i que ens van fer tan dificil el cami del futur.

Espero que aquesta espllndida aportaci6 a la nostra histdria tindr) l'i-
xit que mereix. Que les generacions grans hi trobaran reflectides una bona
part de les seves prdpies vides i que les generacions joves hi trobaran ben
explicades les arrels del present. Personalment, vull felicitar mot sincera-
ment I'autora, Maria A-ngels Sudrez i Gonzdlez, promesa i ara ja realitat de
gran historiadora. I tambd vull felicitar Lourdes Vili i Armadans per la
magnifica tasca de recerca i reproducci6 forogr)fica, element molt impor-
tant per entendre les coses del passat. Amb aquesra obra, el meu poble,
Mollet, retroba una part fonamental de la seva histbria i, per ranr, de la
seva identirat.

14
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INTRODUCCI6

D
-Dn el re-, de Ia guerra, seixanta anys desprds. encara exisreix el que

s'acostuma a denominar el npacte de silenci,'. Hi ha persones que no volen

parlar d'aquest tema: que tenen por que les seves paraules se'ls girin
rra ells mateixos o que puguin ferir algd.

Perd en la histdria d'un poble no es pot deixar en blanc cap de les

etapes per mds conflictives o doloroses que siguin perqud quan es fa

el buit que es deixa s'omple de mites, tdpics i amb la versi6 de la hi
que han fabricat d'altres. Cal, doncs, parlar del periode de la guerra ob;ec-

tal com van ser i no com voldriem que
ible, sense obrir ferides ja cicatritzades.

Aquest treball sobre la Segona Rep(blica i la Guerra Civil pretdn ser

una reconstrucci6 de com dels fets mds significatius de

la histdria d'aquesta ipoca a Mollet. Cal pensar que la histdria de Cata-
es h exclusivament a Barcelona sin6 que ds la suma de la totali-
seves ciutats i pobles.

Coneixent una mica de la histbria contemporinia intentarem verificar

si els esquemes interpretatius o models generals sobre la Segona Repdbli-

ca i la Guerra Civil es poden aplicar o no en el cas de Mollet. Esbrinarem

quina ds I'aportaci6 que Mollet ofereix a una imatge global de Ia realitat

catalana de la revoluci6 i la rereguarda.

El llibre pretdn reflectir I'actitud del poble de Mollet davant la procla-
maci6 de la Reptiblica i informar de com va repercutir el conflicte dels

rabassaires o els Fets d'Octubre de 1934, quina va ser l'aportaci6 dels mili-
cians de Mollet a la guerra, quin grau de repressi6 van exercir els antifei-
xistes a la nostra poblaci6, com es va contribuir a l'acollida de refugiats de

guerra, quins efectes van causar els bombardeigs sobre la poblaci6 de Mollet,

com es va organitzar I'economia durant la guerra, quina incidincia
la repressi6 franquista a la nostra localitat, quin va ser el nombre
persones que la guerra s'endugud...

Mirem de demostrar la influincia de la capital catalana, Barcelona, r
dels esdeveniments nostra localitat en

Ia vida dels molletans; com el comportament politic de Mollet est) intr
mament relacionat amb el de Barcelona capital i com els fets iniciats a

Barcelona arriben rirpidament a Mollet is6n viscuts amb intensitat a la

nostra localitat. Molts dels canvis o fets que tingueren lloc a Mollet durant

con-

tivament, amb
estat. Aixd si, si

seves

alxo,
stdria

haguessinels fets,

ds poss

es van viure alguns

lunya no
tat de les

va tenrr
total de

politics que es produeixen fora de la
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I

la guerra foren imposats des de fora. La proximitat amb Barcelona, perb,
va condicionar la resposta molletana: la situaci6 a Mollet anava a remolc
de la dinimica barcelonina.

IJestudi queda esrrucrurat en cinc capitols: els dos primers estan dedi-
cats a la poblaci6 i l'economia, el tercer al temps de la Repriblica, el quart
a la guerra i l'fltim a la postguerra immediata.

l,a metodologia emprada per dur a terme el treball ha estat basada en la
consulta de fonts documentals, en la major pan extretes de I'Arxiu Muni-
cipal de Mollet, del Registre Civil de Mollet, del Archivo Militar de la
Capitania General de Barcelona i de I'Arxiu pardcular del mollet). Mart(
Pou, ente d'altres. Hem d'agrair a I'Esteve Maspons, a la famflia Pou, a
l'Estrella L6pez i a la M. Teresa Borrelles el fet que ens hagin facilitat I'ac-
cds a diverses fonts d'informaci6. Una altra font d'informaci6 ha estat el
testimoni oral d'aquelles persones que van viure la Guerra Civil i que han
tingut l'amabilitat de companir els seus records amb nosalres.

.\
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1. LA POBIACIo

1.1. LEVoLUcro DE L{ poBr"qcro (1930-1940)

A* *r, rrenra Mollet s'havia convertit en la ciutat mCs poblada del

Vallis Oriental, amb 5.527 habitants, desprds de Granollers amb 12.699, i
mantindri aquesta posici6 fins als nostres dies. Ia poblaci6 de la provincra
de Barcelona era d'1.800.638 i la del Vallts Oriental, de 60.110 persones.

Des del comengament del segle la comarca del Vallds no havia deixat de

criixer: al 1900 hi havia 42.352 habianrs i al 1930 havien passat a
60.110, cosa que suposa un creixeme nt de g irebt el42 o/o.

liany 1930 la poblaci6 de Mollet representava l'11 o/o dels habitanr de la

comarca. Malgrat la crisi econdmica generd, el seu ritme de creixement
estl sobre 11 o/o (0,9 7o), i no deixa de guanyar poblaci6, encara que a un
ritme lent. Durant el periode de la Repriblica, fins a la guerra, la poblaci6
ha crescut un 10 %o, en part a causa del creixement vegetatiu que, des de

l'any 1931 fins a l'any 1936, representa un 6 o/o ((s de 358 persones), i en

pan a causa de la immigraci6, que es I'alue 4 o/o (198 persones).

Evoluci6 de la poblaci6 de Mollet
Rcgistre Civil de Mollet del vrllls
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S6n els anys de guerra en qu!, com a tot arreu, es d6na un descens de

la poblaci6, perd que es molt dificil de valorar, ja que les dades s6n con-

uaiicto.ies. ies dades dels llibres de rectificaci6 del padr6 i les dades del

Registre Civil de Mollet, quant a naixements i defuncions, no coincidei-

*.ri. Nor"ltr., considerarem semPre com mds fiables les dades del Regis-

tre Civil.
Seqons el padr6 municipal dels anys 1936 al 1939, ambd6s inclosos,

Molllt ha perdut un I o/o de la seva poblaci6. Segons el RC de Mollet,

nomds el creixement natural ds negatiu' en un 1,5 o/o (han mort 463 per-

sones i n'han nascudes 367).' Aixo suposaria que el 0,5 o/o de diferEncia

s'hauria de compensar amb gent vinguda de fora tot i que' en lloc d'afe-

gir immigrants, iauriem de iomptar tota la ge nt que marxari pe r exiliar-

ie i.ls qii seran empresonats, que calculem que s6n al voltant d'un 3 %

de la poblaci6.'?

Q,.rant a la relaci6 homes-dones, com ds habitual durant tots els anys

que-a.ralitzem, hi ha una proporci6 major de dores que.d'homes FJ 1931

aquesta diferlncia era d',ln I o/o mds de dones, i acabada la guerra la.rela-

.i6 u" "ug-"nt", 
fins al 8 o/o en favor de les dones. Al 1940 les vfdues

.onstitueien el 13 o/o de les dones davant del 4 o/o d'homes vidus (aques-

Vista de Mollet ab anys texta Des del comengament de! segle Mollet no hauia deixat dz

crlltet al 1900 h pobhci,j era de 2.130 habitantt dl 1930 hi haui'l 5'527 persoxes i
al I936 n'eren 6.133.

1. Per als naixements i

2. No hi hem compret

les defuncions hern fer servn sempre les dades del RC de Mollet

els refusiats de guena.

t8



Moviment de poblaci6 al Vallls Oriental'

1923-36

De:ecnt

1923-36
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ta relaci6 tambC es confirma a Granollers, on els vidus s6n el4 0/o i les vfdues

eI 14 o/o) . Una vegrda mCs hom constata que en la confrontaci6 bll.lica van

morir mes homes que dones.

Quant als analfabets, segons el padr6 de I'any 1940 es pot afirmar que
els homes ana.lfabets eren el 17 o/o i les dones el 24 o/o del nal.

1.2. l-A NATALTTAT

IJany de la proclamaci6 de la Repfblica la taxa de naalitat (TN) de Mo-
llet estava en el 18,46 per mil. Des del 1931 fins al 1936 el nombre de

naixemens va fluctuant d'una manera irregular, amb variacions de quinze
nadons de l'any m€s productiu, e|1933, al menys ftrtil, el 1935. Des de

I'any 1931 el nombre de naixements va en augment fins a l'any 1933, en

qub la TN se situa en el21,9 per mil. A partir d'aqui comenga a baixar
fins al 1935, que Cs I'any amb menyn naixements abans de la guerra.

IJany 1936 torna a haver-hi una recuperaci6 del nombre de narxe-

ments, la taxa de natalitat torna a situar-se en un index forga semblant a
la d-el 1931, un 18,75 per mil, perd conforme avanci la guerra el nombre
de naixements aniri disminuint.

Durant l'any 1937 el descens €s molt lleu, atEs que hi ha molts naixements

d embarassos anteriors a la guerra i que moltes parelles s'havien casat en

comengar la guena i el fiuit d'aquestes unions es veurl durantl'aty 1937.

Nombre de naixements per anys

Dader del Rcgista Civil & Mollec
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El descens es nota l'any 1938, i sobretot el 1939, en qut els naixements,
en nombres absoluts, se situen per sota de la meitat dels naixements de
I'any 1936. La taxa de natalitat d'aquest any passa a ser del 8,57 per mil.
Recordem que la guerra a Mollet acaba al gener del 1939, perd que durant
els tres primers mesos no se celebra cap matrimoni i que la taxa de nup-
cialitat de I'any ),938 va ser la mds baixa de tots els anys trenta.

Lany 1940 es produeix el boom ripic de la postguerra, la taxa de nata-
litat puja al21,85 o/oo, ds a dir, que augmenta respecte a l'any anterior
en un 157 o/0. Es el fruit de les unions que es produeixen el primer any
de pau.

EI l94l torna a baixar el nombre de naixements en un 41 0/o respecte

a I'any anterior i, a partir d'aquest any fins al 1945, la taxa de natalitat
sempre es mantindr) per sota de la dels anys anteriors a la guerm, cosa que
ens parla de les dificultats de la postguerra.

Per mesos podem observar que el primer semestre de cada any is quan
es produeixen mds naixements. Els eGctes de la guerra no s6n visibles fins
passats els primers mesos de l'any 1938, llavors el nombre de naixements
6aixa de 9,4 naixements de mitjana per mes de I'any 1937 fins al 4,3 i es

mantd aixi fins a I'any 1940. Entremig hi ha mesos en qui nomds neixen
dos nadons i, fins i tot, un de sol, com al mes de marg de 1939.

Nombre de naixements per mesos

Dades del Registte Civil de Mollet
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Registre ciuil d'un nadd a

lAjuntament de Mollet.
APEM.

1.3. LA NUPCIATITAT

La guerra tambi va influir en l'estat civil de les persones: moltes perso-

nes van avangar o endarrerir la data de noces per culpa de la guerra

Durant els anys 1936 i 1937 el nombre de matrimonis ds mis alt que

els anys anteriors a causa de les parelles que decideixen casar-se abans de

la marxa al front de guerra. Aixi, veiem que els darrers mesos de I'any

1936 i els primers de 1937 ds quan se celebren mds matrimonis, per des-

prds anar-se reduint. Lany mds dur ds el 1938, ja que el nombre de matri-

monis ds el mds baix: es redueix a la meitat del 1937.

Durant els tres primers mesos de l'any 1939 no td lloc cap matrimoni,
ds la fi de la guerra i el canvi politic. Perd despris hi ha una recuperaci6,

i I'any 1939 registra el major nombre de matrimonis des del 1931, s6n

Ies parelles que havien esperat que acabds la guerra per contreure matri-
moni.

Els llibres del registre civil de matrimonis que hi havia abans de la

Repriblica s6n models per omplir amb matrimonis candnics, en qud el

reconeix el matrimoni civil.
A partir d'aquesta data es canvia el llibre de registre matrimonial per

un model de matrimonis civils en quE la parella
jutge municipal perqut els casi, perd no hi consta

sen per la vicaria, per la qual cosa resulta dificil
matrimoni civil o candnic. Nomds hi ha un matrimoni en qu| s'ha ano-

tat al marge ucan6nic,,

es presenta davant del

si abans o desprds pas-

saber si es tracta d'un
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N'hi ha un en qut hi diu explicitament uPer la llei del 28-6-323 es

casen: Ferran Menguas i Rosita Alemanp,
No hem trobat el registre matrimonial d'aquesta tpoca a la parrdquia;

segons sembla, va ser cremat.
El volum 18 corespon a la guerra. Va de I'octubre del 1936 fins al

desembre del 1938 i ds el mCs innovador de tos; ds l'(nic que estl en els

dos idiomes oficials, els altres s6n en castelll. Hi ha 76 matrimonis, la
meitat dels quals, 38, es val demanar en catall i els dtres en castelll. A
partir del maig del 1938 tots els inscrits hi consten en castelh.

fu segur que els matrimonis que tenen lloc una vegada iniciada la guer-
ra s6n matrimonis nomCs civils perqui I'esglCsia ja havia estat desruida i
els oficis religiosos no se celebraven o es feien d'amagat. Per tal de solu-
cionar les dificultats, derivades de la nova situaci6 de guerra, que una
parella poguCs trobar per contraure matrimoni, es van promulgar una sErie

de decres.
El Decret del 22 d'agost del 1936 dicta normes perqud puguin isser

celebrats matrimonis amb ralidesa en el cas d'impossibilitat de Presentar
algun dels documents exigits per la llei, a conseqiitncia d'haver desapare-

gut els llibres de registre civil o d'altres documents. Hi ha una parella que

fari ris d'aquest Decret per contreure matrimoni I'any 1938. Eren en Sal-

vador Garcia i na Josefa Benedicto.

Nombre de matrimonis per anys

Dader del F.egista Gvil dc Mollet
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El Decrer del 2 d'octubre de 1936 farir possible que se celebrin matri-
monis fora deljurjat. en seus socials de partits. Durant tres mesos de I'any
1937, del marg al juny, se celebraran vuit matrimonis d'aquestes caracte-

ristiques: un a I'estatge social del Partit Obrer Unificat Marxista, sis a I'es-

tatge social de la Federaci6 Local de Sindicats Onics i un a I'estatgd social

lloc a I'

d'Esquerra Republicana de Catalunya. Hi consta escrit: uNota. D'acord
amb les normes assenyalades en el Decret del 2 d'octubre de 1936, es fa

constar que aquest matrimoni ha
d'aquesta vila. Signat, el .jutge,.'

del partit...,

La justificaci6 d'aquest decret ens ve explicada al mateix document: uA

partir del 19-7-36 el poble ha anat adoptant, en alld que es refereix a les

relacions familiars, aquelles f6rmules que ha considerat mds d'acord amb
els seus sentiments.

,Per aquests motius han estat molts els vincles matrimonials contrets,
autoritzats davant dels organismes responsables de les organitzacions sin-
dicals i partits politics que formen el Front Antifeixista a Catalunya.

,Per conseqiiEncia, recollint les aspiracions del proletariat, a fi i e
te que l'acte formal amb el qual s'inicia la vida matrimonial est

reflectit en les oficines que registren l'estat civil de les persones i p
tutelar les relacions que afecten a la capacitat civil d'aquelles,

EIs matrimonis celebrats davant els organismes responsables dels

panirs politics i de les organitzacions sindicals que actuen en la lluita
contra el feixisme, produiran tots els efectes civils respecte les perso-

nes i patrimoni dels cdnjuges i de llurs descendents.,

De tots els matrimonis que es van celebrar durant la Rep0blica i la

grcrra (223) que consten com a civils, nomds cinc es van convalidar per

matrimonis candnics a la postguerra. Labril del 1939 es torna a fer servir
l'antic model de matrimoni candnic i en castelli.

tany 1936, els mesos en quB es produeixen mds matrimonis s6n l'oc-
tubre i el novembre, un cop iniciada la guerra, ja que algunes parelles van
decidir de casar-se abans de separar-se per anar al front. El gener i febrer
del 1937 tambd registren un nombre important de matrimonis, perd el

mes en qub es produeix el nombre mds elevat de casaments ds el maig de

I'any 1937, en qut es casen onze parelles, mentre que la mitjana mensual

d'unions d'aquest any estava en 3,5 matrimonis. A partir d'aquest mes el

nombre de matrimonis es mantd per sota de la mitjana habitual.
1938, el mds dur de la guerra, registra la meitat de matrimonis

estatge socialtrngut

fec-
igui
era

Decreto:

lany
que el
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Nombre de matrimonis per mesos

12

r0

E

1937 rla mitjana no arriba a dos casaments mensuals. Hi ha mesos, el se-

gener de 1939, en qui no es casa ning(.

La Llei del divorci de 2 de marg de 1932 no va afectar gaire Mollet.
Nomis hem trobat un divorci, que td lloc al desembre de I'any 1936. Es

tracta d'una parella que s'havia unit per matrimoni candnic el primer any
de Repriblica.

1.4. La vonrelrr,{T

Per estudiar les defuncions que es van produir des del 1931 fins al 1939

hem treballat amb les dades del Registre Civil, secci6 de defuncions; el regis-

tre d'entrades i sortides de l'Ajuntament de Mollet i el llibre d'enterraments
dels anys 1936 i 1937. EI contrast d'aquestes fonn era necessari, ja que

durant la guerra no totes les defuncions es van inscriure. Si es val anotar,

ho van ser anys mds tard, quan va arribar la noticia de la mort.
A l'hora de valorar les defuncions hem tingut en compte les morts pro-

vocades pels bombardeigs, les dels soldats morts al front, les de la repres-

si6 a la rereguarda i les causades per malalties infeccioses.
Lany l93l,la mortalitat ds de l'11,83 o/oo i es mantindri bastant regu-

lar durant tot el temps de la Repiblica. lany 1936 ha augmentat una
mica: se situa en el 13,37, i I'any 1939, nomds amb un mes de guerra, Ia

tembre del 1938 i el

Els divorcis

taxa de defirncions 4s del 17,63 o/oo.
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Nombre de defuncions per anys
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Els primers anys de guerra, el 1936 i 1937, la mortalitat puja una mica,

perd no gaire, perqui els efectes de la guerra encara no s6n greus: els morts

al fronr enrre tots dos anys sumen cinc persones.

Lincrement de mortalitat es veu influi't per la repressi6 a la rereguarda,

ds a dir, la gent que is assassinada al terme municipal de Mollet pel fet

d'haver estat considerats hcciosos o enemics de la Rep(blica. Com
resultat d'aquesta repressid, durant I'any 1936 apareixen vint-i-tres cad

vers (un 28 o/o dels morts) al terme de Mollet i tres mds I'any 1937.

Les malalties epidtmiques, com s6n el tifus i la tuberculosi, hi contrt-
buiran tambd, amb el 6 o/o i el 17,64 7o del total de les defuncions dels

anys 1936 i 1937, respectivament.
Lany 1938 ds, sense dubte, el pitjor any; les malalties citades abans s'en-

duran 29 persones, el 15,34 o/o: el bombardeig dels Quatre Cantons del 8

de gener, l5 persones, el 7,93 o/o;

victimes.
la guerra, 6l el 32,27 o/o de les

a

a-

soldars,

lany 1939 ambd comenga malament. Al gener, riltim mes de guerra,

mo tan lretze molletans I vuit civils en el segon bombardeig que

cioses va disminuir respecte de l'any anterior, situant-se en el 6,54 o/o dels

morts (set persones).
Per mesos, destaquen l'agost i el setembre del 1936, en qut la mortali

tat augmenta a causa de les victimes de la rereguarda. Les baixes dels dldms
mesos del 1937 s6n el resultat dels estralls de les malalties infeccioses.

td lloc a Mollet, el 25 de gener. El nombre de morts per malalties infec-
soldars
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Nombre de defuncions per mesos

de les epidtsmies.

1939 s6n el resultat del final de la guerra.

0

.lri)

El gener del 1938 la mortalitat s'eleva a causa del bombardeig sobre

Mollet. Del iuliol fins al desembre, la mort arriba als soldats del fronr i
tambd es d6na un nou

Les dades del gener
brot
del

Corresponen als soldats morts i a l'(ltim bombardeig sobre Mollet.
Dels soldats morts, de les victimes del' bombardeig i dels assassinats a

la rereguarda en parlarem mds endavant. De les morts naturals destaquem

Ies que s6n a causa de malalties

1.4.1. Morts pel tifus i la tuberculosi

dues
EI

berth
La

Des del 1936 fins al 1945 van morir noranra-sis persones victimes de

malalties molt esteses en aquesta dpoca: el tifus i la tuberculosi.

rifus o febre tifoide ds una malalria infecciosa produida pel bacil d'E-

, transmesa per l'aigua i els aliments i tambd per contagi directe.

tuberculosi tambd ds una mdaltia infecciosa, contagiosa iinocula-
ble, causada pel bacil de Koch. EI contagi, perd, es Produeix per la inha-

per en actlvltal o Per de

A Mollet la febre tifoide va causar la mort de cinquarta-sis persones,t el

43 % de les quals van morir I'epidEmia

infeccioses-

tuberculososlaci6 de gotes expectorades
llet de vaca tuberculosa.

ingesri6

davanrd rrra nt

s. Forrt: Rcgistrc Ciril de Mollcr, defuncions.

I'any 1938, quan,



Victimes del tifus i la tuberculosi
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Llegenda

Tifus

tifoidal, es va decidir vacunar la poblaci6.6 la vacuna va ser de caricter obli-
gatori per a la gent d'edat compresa entre cinc i seixanta anys.
ponsable va ser el Centre Sanitari de Granollers i les vacunes
Dispensari Municipal de I'Ajuntament. Tenim const)ncia que en poc remps
es van vacunar mds de mil persones.T

La tuberculosi es va endur quaranta-dues persones, perd d'una manera
mis repartida al llarg d'aquests anys, amb una mitjana de cinc persones

Per any.
Aquestes malalties van afectar tota la poblaci6 sense distinci6 d'edat ni

sexe: un total de 55 dones van perdre la vida, per 41 homes. No es pot dit
que nomds afectds els mds febles, com nens i avis, ja que el 81,25 o/o dels
afectats tenien entre I5 i 59 anys. Nomis un 1Q,41 o/o eren menors de l4
anys i el 8,33 passava dels 60 anys.

Per anys, el pitjor va ser el 1938 en qub va morir el 30 o/o del total,
sobretot a causa del tifus, seguit de I'any anrerior, el 1937, i eI 1942, am6
eI 75 o/o d,e les victimes en tots dos anys. Es curi6s que durant I'any 1940
no es.registris cap mort per aquestes malalties.

Per mesos, els de mis mortalitat van ser els riltims quatre mesos del

Acra del govern municipal de 7-7-38. AMMV
Documentaci6 carpeta 3611. 169 AMMV

6.

7.

EI
es

centre res-

posaven a.l
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1.5. LHABTTATGE

Segons el nomenclitor de I'any 1930, a Mollet, ciutat que tenia una
poblaci6 de fet de 5.527 persones, hi havia 1.228 edlficis,47 dels quals per-

talyien a Gallecs, que comptava amb una poblaci6 de 128 habitants. De la
resta, 1.181 cases eren de la vila de Mollet i 33 eren edificis disseminats.

Predominaven les cases de dos pisos, que representaven un 82,8 %o del
total, seguides de les de tres pisos, amb un 8,8 o/o i, finalment, les d'un pis,

amb un 8,3 o/o.

lany 1940 Mollet comptava amb una poblaci6 de 6.132 persones,

havia crescut on 10,94 o/o i en cases havia augmentat en un 27,11' o/o. El
nombre de cases d'un pis s'havia incrementat espectacularment, en un

557,84 o/o, mentre que es reduien els edificis de dos pisos en un 22,12 o/o

i els de tres disminui?n en un 11,9 7o. Per primera vegada apareixen dues

cases de quatre pisos d'algada.
Els edificis dedicats a altres usos que no s6n la vivenda (granges, magat-

zems, tallers, flbriques, etc.), el 1930 representaven un 7,41 0/o del total
de cases i, el 1940, el 16,78 o/o del total.
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Si comparem I'evolucid de Mollet amb la de Granollers observem que
Granollers va tenir una evoluci6 mis regular. l-a poblaci6 passa, al 1930,

de 12.699 persones a 13.960, ds a dir, ha augmentat un 9,92 o/o. El nom'
bre d'habitatges passa de 4.169 a 4.542, amb un augment del 8,94 yo.

Els edificis de dos pisos fins a quatre pisos van augmentar durant
aquesr period€, mentre que a Mollet havien disminuit. Quan Granollers
comprava I'any 1940 amb 79 edificis de quarre pisos Mollet nomds en
tenia dos. A Mollet, I'edifici mds alt tenia quatre pisos ia Granollers i
havia tres cases amb mds de cinc pisos.

El nombre de cases que predominen s6n les de dos pisos, que a Gra-
nollers representen el 47,18 o/o del total, mentre que a Mollet eren el

82,8 o/o.

8. Nonenchtot dz Lzs ciudzdzs, lla, lusares, aUea l dena entidales dc pobkci6, dz EsPafia.

Fornado por Ia Direcci|n Generdl dzl lastinto Geagrnfco, Catastral J dc Eaadistita. Marlnd, 1940.

Prouincia dc Barcelou. Mollet, 1940. INE.
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1.6. RECAPTTTTACIO

Quan al 1931 es proclama la Rep(blica, Mollet era una vila en expan-

si6, que no parava de guanyar habitants.
Des de comengaments de segle fins a Ia Guerra Civil, Mollet presenta

un creixement demogrlnc positiu, degut mis al creixement vegetatiu que

no pas al saldo migratori. En aquesta ipoca ja era la segona ciutat del

Vallts Oriental, desprds de Granollers.
Durant la guerra es produeix un descens de la poblaci6: Mollet passa de

6.133 personis al gener del 1936 a 6.066 al desembre de 1939' Ha sofert

una ptrdua de l'1 o/o de la seva poblaci6. En la seva majoria van set homes.

Lis baixes s6n diflcils d'aclarir; als morts s'han d'afegir els exiliats, els

que aniran a les presons o camps de concentraci6 i els afusellats. Entre

els morts cd destacar els soldats que van morir al front, les victimes dels

bornbardeigs, els assassinats a la rereguarda pels incontrolats i les morts

causades per les mdalties infeccioses com el tifus i la tuberculosi- El

nombre de baixes representarl una disminuci6 del 7 o/o de la poblaci6 de

I'any 1936.
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l,a natalitat era alta, amb un 18,75 per mil l'any 1936. A mesura que
la guerra avanga la natalitat disminuiri fins arribar I'any 1939 en qui se

situa en el 8,57 per mil. Lany 1940 es produir) el boom tipic de la post-
guelra.

El mateix passa amb la nupcialitat. Al comengament de la guerra la
nupcia.litat ds alta, a causa de les parelles que es volen unir abans de mar-
xar al front de guerra. Al 1938 el nombre de matrimonis es va reduir a la
meitat i als primers mesos del 1939 no se'n celebrarl. cap.

La Repriblica va fer possible el rnatrimoni civil i una bona part de les

parelles molletanes s'hi van acollir. Durant la guerra algunes parelles, con-
forme a la legislaci6, van celebrar el seu matrimoni a la seu d'organiza-
cions politiques. En canvi la llei del divorci gairebi no va afectar Mollet:
nomis una parella en va fer fs,

AI mateix temps que creix la poblaci6 tambd creix el nombre d'edificis.
lany 1930, Mollet comptava amb 1.228 edificis i deu anys mds tard, al
1940, havia crescut en 333 nous habitatges. Perd mentre la poblaci6 va fer
un creixement d'un 10,94 o/0, el nombre de cases augmenta en un 27,11 o/o.

El tipus d'edifici que domina ds el de dos pisos.



2. T]ECONOMIA

2.1. Ii,qcnrcrnlure

eren terres
predomini

Els productes que es conreaven a la zona de seci eren els cereals (blat,
ordi i civada) i la vinya. A la zona de regadiu predominaven les llegumi-
noses (mongetes, faves i cigrons), els arbres fruiters
avellaners), les patates, el blat de moro i el blat.

Classificaci6 agrlcola dels terrenys

Regadiu
7\,20/o

lgri.oh dc Mollct. Ary 1910.

2.1.1. Els conreus

de regadiu i la resta, el 28,8 o/0,

clar de les terres de regadiu, gai-
Ies quals
havia un

teres,e el /1,2 o/o

de seci.ro Es a dir,
rebd les tres quartes parts dels terrenys conreats al terme de Mollet.

(presseguers, perers i

Al comengament dels anys trenta a Mollet es conreaven 2.371,5 guar-
de
hi

9. k quanera s una mi& que equival a 36 lrees i 60 cenriirees.
10. Lestadistica agricola mis

1930 en s6n una cdpia, perd nds
completa amb qui comptem Cs Ia de I'any
incompletes. AMMV

1928. Les del 1929 i
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Els conreus que ocupaven una extensi6 mis gran eren: el blat, al qual
es dedicava el 38 o/o de les terres; les mongetes, amb el 18,7 o/o; els ave-

llaners, amb el 13,6 o/o; els presseguers, amb el 9,3 o/o; les patates, amb el
6,3 o/o; la vinya, amb eI 4,2 o/o; el blat de moro, amb 3,8 o/o i, a gran
disdncia, els seguien els perers, les moreres, I'ordi, les faves, la civada iels
cigrons.

El cultiu nestrella, tant a les terres de secl com a les de regadiu era el blat.

Agri*hor recollint patates. Aniu APEM.

I
I

I
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2.1.2. La rnaquiniria

Quant a la maquin)ria, la mis udlitzada era l'arada tradicional o arada
romara,rr que constiruia el 75 o/o de la m)quinaria que es feia servir. Jun-
tament amb ella es comengi a emprar una arada mis moderna, l'arada

Pagesos recollint el blat amb una segadora. Arxiu APEM.

Productes mis conreats

Blar
42,t o/o

Mongeres
20,8 0h

4,7 %

7,O ok

Foni: Bradrr.e.grlola de Mollcr. s.rvci AE onon N..ionJ. An) 19J0. AMMV

l5,l Vo
10,3 vo

I l. turdr que es limi'r r obrir solcs. rense tombar la rera.
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uines de barre'' i,q

1

iratdria.t2 Tlmbd comptaven amb quatre ventadores de gra, quatre mI-

.1.3. Els camperols

finalme nt, motors eldctrics.

era de 170.

Segons aquest padr6 dels camperols els podem dis r en tres

gruPs:
a) Es el grup mds nombr6s, suposen el 79 7o dels contribuents. Es trac-

ta de petits camperols que hi contribuien amb 2

12. Arada capag de tombar la terra op a un costat o cap a I'altre, la qual cosa' sobrctot si horn

vol *irar els cavallons. facilita la llaunda.

quatre

El nombre d'agricultors a Mollet era de 365, cosa que suPosa un 7 yo

de la poblaci6 dJret de Mollet de I'any 1930.'a

Al final de I'any 1936 I'Ajuntament va elaborar un padr6 nominal

dels camperols de Molletrt per assignar-los les quotes que havien de

p"g". p"i tal d'atendre les despeses que ocasioni el Servti de Defensa

Nacional i I'Atur For96s. Segons aquest cens el nombre de pagesos que

havien de contribuir

trihui

i 3 ptes.

t 3. M)quina per fer baruda de cerals i llegums, per fer sonn el gra de l'espiga dels cereals o de

la ravella deh llegums.

14. Estadistica agricola de 1930. AMMV

Quotes dels camperols (1936)

al Sesei de Defensa i Arur Fore6s

2 pres.

55,9 vo

7,5 ptes.
1,2 Vo

3 pres.

22,9 0/o

5 pres.

17,6 o/o

ton' P:nrd nom'n:l de.rmptr"l.. Any ITJ6 AMMV

l0 pres.

2,4 o/o
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Camperok d.e Molht segant el bkt. El blat era el principal coweu de Mollet. Arxiu
APEM.

Grup de trebalhdon del cdmp. Arxi APTA.
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6) Aquest grup era

Representen el 18 o/o.

una mica mis important i hi aportava 5 ptes.

c) Els grans contribuents, que hi cooperaven amb quantitats compre-

ses entre 7,50 i 10 ptes.

Els camperols qut mds contribuien a les despeses que ocasion) el Ser-

vei de Defensa Nacional i l'Atur Forg6s eren:

Berenguer Coll, Jacint
Mas Pou, Marcl

Net Cells, Esrevc

Pi Bonct, Joan
Butjosa, B.rtomcu
Butjosa Mompart, Emili

Can Magre

Torrc Malh
Can Prat

Isaac Albdniz

Monturiol

2.1.4 El bestiar

Sesons els cens de bestiar, el nombre d'animals de treball anirl aug-

-ent""nr d,rr-r rct el temPs de la Segona Repriblica i la guera a Mollet.
Al cens de I'any 1930,16 a Mollet els animals de treball eren un total de

45 exemplars entre muls, ases, cavalls i eugues; I'any 1935 aquests havien

Evoluci6 dels animals de treball
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0
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E re33

E rear

Cavalls Eugua
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augmentat a 6l btsties i l'any 1938 es d6na la xifra de 173 animals. Lany
1941 es tornen a normalitzar les dades, i segons els cens, coincideixen
exactament amb les de I'any 1935.

Levoluci6 del bestiar bovi, quant a les vaques de llet, mostra una dis-
minuci6 en nombre des de I'any 1931 fins al 1944, segons la Inspecci6
Sanitiria de Llet.rT Lany 1931 hi havia 66 vaquers que posseien un.total
de 406 vaques. Els propietaris mis grans tenien 15 vaques i la mitja esta-

va en 5 vaques per ramader.
Laulry 1937 es registra un 6 7o menys de vaques, malgrat que a Mollet es

va esablir un centre de refrigeraci6 de llet, la Industria Lictia Socialieada,r8
amb una flota de mes de quaranta camions. A l'any mds diflcil de la guerra,

el 1938, el nombre de vaques havia disminult en un 36 o/o respecte a l'any
1 93 1 . El segiient padr6 de bestiar que es conserva ja 6 de I'any 1944, en qi
es confirma la tendincia a la reducci6: el nombre de caps Cs de 249.

de la Repdblica i continuari amb
El cens de bestiar mCs complet

la mate ixa tdnica en
que tenim ds de I'any

la postguerra.
1938. Al febrer de

17. Padrd de vaques de la Insp€cci6

18. Es traca de la centnl receptora

Inddscia l-rcda, al crrrer Jaume L

Evoluci6 del nombre de vaques de llet

450

400
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9 :oo

I 250
-s 200

2 t'o
100

50

0

l93t t937 1938 t944

Fon. P.dr6 d. wqu.r d. h ldsPei6 Sritlria dc Ll€L AMMV

[,a importincia del bestiar bovl a Mollet va disminuint des del temps

1938 la Delegaci6 de Forniments Agricoles (Departament d'Agricultura,

Srnirlria de Llet. AMMV
i refrigeradora de llet installada per la Col.lecriva de Ia
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El bestiar equt era necessan Pet d let [en?' agri.o/es. Artiu APEM.

Cens del bestiar (1938)

Ovins

Cap.ins

Equins

100 200 300 400 500

de la Generalitat de Catalunya) envia una carta a I'Ajuntament de Molletre
demanant el
racionanent.

cens de totes les esptcies

Llavors I'alcalde sol.licita
d'animals per poder establir-ne el

a les dues organirzacions de campe-
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rols de la localitat, el Sindicat Agricola i la Col.lectiva de Camperols de

Mollet, que facin el cens, ja que tot el bestiar de Mollet esti sota la seva

.lurisdicci6.
Aquest document ens permet fer un recompte del bestiar i, al mateix

temps, comparar la forga dels dos sindicats.

Segons el cens del 1938, del bestiar que mds hi havia era el de corral: galli-
nes, conills, inecs i coloms, amb mds de 15.300 animals. Fora d'aquests, el

bestiar bovi ocupava el primer lloc, amb el 39 0/o en nombre de caps. I-a

meitat d'aquests eren vaques que es destinaven a la producci6 de llet. El
seguia de prop la cria del porc, amb el36 o/o del bestiar. Els equins, amb
un 75 o/o, es destinaven al treball, tant de camp com industrial: nhi havia

152 per a les feines agricoles i 2l per a les industrials.
La cria caprina i ovina ocupava una posici6 modesta, amb el 5 7o i el

4 o/o respectivament.

Bovi

Capri

Coloms

Conills

Equi

Gallines

Oques

Ovi
Porqui

302
46a

36

259

4.t16
193

r0.4r I
47

57

418

20

30

,1

44

57

5

95

P.iciiamenr ror elbe*ir.€$rK cn mdr delsindior Agricob, el98 % Els rninrk guc dc.lan la C.l l.ciivr de canperols l6n

nomi5 sim$li6, un 2 %: rcnen noh po. b6ri?L Nom{s h.mdr.ohparftelsaDim.lsde.oir:],.n qul el Sindicar d{hn 15 131

rnih,t, meniie l. C,l l<riu.n d(|d, 77.

2.1.5. La contribuciri territorial nistica

La contribuci6 territorial nistica comprin el que es paga per terrenys

conreats i sense conrear que produeixen una renda, per terrenys destinats

a esbarjo i tambd la pecuiria, que €s paga pel ramat.
Comparant la contribuci6 dels anys 1931, 1935 i 1941podem afirmar

que la contribuci6 nistica, pels terrenys, ds la de major pes ila que evolu-
ciona a I'alga, m€ntre que la pecu)ria, pel ramat, es mantd estancada amb
la mateixa quantitat des de 1931 fins a 1941.

El 1931 la nistica represenra el 99 o/o de la contribuci6 respecte a la
pecuiria.
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Evoluci6 de la nistica

Contribuci6 rerritonal
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r93r \931 t94l

Evoluci6 de la pecuiria
Conrihuci6 t.ritorial

1,200

1.000
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200

0
r9tr tr3t l94l

A mesura que passen els anys la contribuci6 territorial nistica anir) aug-

mentanr. Del 1931 al1935 qeix en un 6 o/o, perd del 1935 aI l94l la seva

contribuci6 ha augmentat en w 95 o/o.

Quant al nombre de contribuents, I'any 1931 tenim la major quanti-
tar, amb 461 contribuents; I'any 1935 han disminuit en un 8 o/o i aI194I
en un 0,2 o/0. Es pot afirmar que el nombre de contribuents evoluciona
cap a Ia disminuci6 malgrat que, entre la declaraci6 del 1935 ila del 1941,
la diferbncia ds minima.

Evoluci6 del nombre de contribuents
de la contribuci6 territorial

400

t9351931 194r
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Evoluci6 de I'escala dels contribuents
de la contrihuci6 territorial rristia
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En els qui tributen es fa una diferenciaci6 entre els veins iels foras-
ters. IJany t93l els veins representaven el 87 o/o dels 461 contribuents
front al 13 0/o de forasters; l'any l94l els veins passen a ser el 85,6 o/o i
els forasters el 14,4 o/o. Mentre disminueix el nombre de veins augmen-
ta el de forasters.

el gran. Lany 1935
per al gran contri-
grans contribuents,

Classificats els conrribuents segons la quota que paguen, en petits con-
tribuents si paguen menys de 50 ptes., en mitjans si tributen entre 50 i
999 ptes. i grans contribuents si paguen mds de mil ptes., ens trobem que
l'any l93l hi domina el petit contribuent, que representa el 85 7o del
total, seguit del mitji amb un 14 %o i, en darrer lloc, el petit amb el 0,6 %.
Levoluci6 mostra una minva del petit contribuent, mentre que el mitj) i
el gran van augmentant. Al l94l el contribuent perit suposa el72 o/o, el

mitji el 25 o/o 1 el gran, el 3 %o. Segons sembla, els veins s6n els petits pro-
pieraris, i els lorasrer, els mitjans o grans propieraris.

Quant a la quantitat que es recapta I'any 1931, la xifra mis gran corres-
pon al contribuent mitji, seguit del petit i, finalment,
continua dominant el mitji, perd el segon lloc ja ds

buenr. IJany 1941, els qui mds tributen s6n el grup de

seguits del mitjans i, en tercer lloc, els petits.
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2.2. LA INDUSTRIA I EL CoMERq

contribuci6 ind
si6, un ofici, un

.2.1.

La
rofes

2

P

La contribuci6 industrial

ustrial era un impost que gravava per exercir una
art o per tenir una indistria.

Analirzanr la contribuciti industrial podem deduir el nombre d'establi-
ments el nombre d'oficis i

Revisarem I'any 1931, quan es proclama la Repriblica, I'any 1936, en

qut esclata la guerra, i farem un seguiment
1939 en qui acaba, i encara ens fixarem en

firma la tendtncia de I'anv l939.ro
Hi havia quatre tipus de tarifa: Ia tarifa primera que gravava els vene-

dors per compte propi o en comissi6 (teixits, porcellana, joies i cafls); la
rarifa segona, sobre professions civils i judicials (contratistes, veterinaris i
jutges), i tambd les taules de joc; la tarifa tercera, sobre maquiniria (telers,

bufadors, serres, forns i impressors), i Ia tarifa quarta, sobre prolessions

d'arts i oficis amb botiga (perruquers, fotbgrafs, pintors, fusters...).

p(blics que hi havia, les indristries.

dels anys de guerra fins a I'any
l'any 1940 per veure si es con-

2.2.1.1. Les botigues

botigues
Quant a la tarifa primera, ens ha servit per fer un estudi sobre el nom-

bre de que hi havia en aquesta ipoca.

20.
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Evoluci6 de les botigues per anys"

Borigua Any I93I An1 1936 Ary t 938 Any 1939 Ary 1940

9

4

2

3

5

9

3

;

3

I
6
4
I
I

2
2

3

2

10

43

I

lt

6

l3
2

4

8

6

5

2

3

4

I
5

4

2

1

l3

2

7
8

5

2

2

4

I
4

3

2

10

2

2

7

6

29

4

2

3

3

I
5

3

1

t3
1

3

-8
6

2a

8

2

3

3

I
l0

5

2

I
I
I

Barberie i peruqueria
Bas*
Bicidetes

Caf!
Calg.ts

Carns

Combustiblcs

Drogueria

Farm!cia

Ferreteria

Fotbgnf
Fruita i reldura

Grans

Impr€mta

Llibr€ria

Matalasser

Marerial ellctric
Material flnil
Materials de consrrucri6

Merc!ria
Mobles

Pa i derirats

Perfumeria

P6hora

Qucviures
tullotgeria i bijuteria

Restaurant

Teixits

Tintoreria

Vins i licors

3

5

2

t2
2

I
40

I
I
6

I
12

I

I
5

2

t2
2

t
38

2

1

7

I
14

5

2

ll
2

I
3l

2

I
7
1

16

3

5

2

tl
1

33

I
I
7

1

15

voluci6 de les botigues.
Si ens centrem en els establimens priblics, calculem que, I'any 1931, hi

havia un total de 138 esablirnens a Mollet. D'aques6, els mCs nombrosos

eren les botigues de queviures, amb 43 comergos, seguien l€s de teixis amb

I l, pa i derivas amb 10, carns amb 9 i les barberies amb 8 barbers.

Ilem agrupat les botigues per afinitats, segons es veu al quadre de l'e-

21. Informaci6 qtreta de la Matricula Industrial dels anl's que fem constar. AMMV
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Dels establiments, destaquem:

Bodegons: Olivella Fercr, Ram6n; Llaud6, Juan; Tarrag6, Arturo

ceneseria: Tors, Angela.

CafAs: Canals, Salvador; Soler Riguillo, Juan i I'Atenm de Moller'

Taberm: Pic6 Pir€Z, Josc.

Adrogueries: Sircra Grru, Marrin! Prades Pifias, Joaquim; Pou Mutge, iuan; Roca' Salvador;

BrnJot. Joaqu;m ; Sunol. FeLcia.

Espadenleries: Barnils, Josc i Poblet Vda. de fosc

Sabateries: Angulo, Menna; Boix, Vda. Ram6n i Tugas, Vicente.

Carnisseries: Nogueras, Jos4 tubot, Pedro; Prar, Francisco; Claverols, Mareo; Gali, Vicenre;

Mainou, Joaquirn; Costa, Esteban; Riera llla, Jaime i Manugat, Lorenzo.

Comestibles: Serras, Fructuoso; Montafii, Pedro; Bas, Jos€; Cruaa, Antonioi Graells' Antonior

Soli Fonr, luan; Bernial, Joaquin i Barnih, Jaume.

Ferr€teies: Mora, Josci Caas, Vcente i Guach, Antonio

Fruiteries: Solans, Miguel; Rabas6, Pedro; Sirvent, Antonio i Pascual Solarcs, l-orenzo

Lleteries: Fonr Vila, Batdomero; Sinent, Jaimq Busquesr, Josd; Manils, Pedro; Masip Pruna,

JosC; Roca Padr6, Franciscor Aria Comenna, Juan; Gass6 Escud€, Pedro; Comadran

Esteve, Juan; Barnils, Jaime; Esreve, Baudilio; Pedragosa, Salvador; Negre Cardona,

Enriquer Tura Vallderiola, Feliu; Sans Mollet, Rafael; Soler RofanI, Luis; Camps Nadal,

Salvador i Roca Espina, Ginis.

I.libfuies: Castro de las Erar. Anronio.

Merceria: Catafau, Francisco; Pi Armadans, Francisco i Ros Falguera, Rafael.

Mobles: Paradell, Tonis i Anglis Rius, Manuela

Venda de patetes: tubas Falguera, Josi i Pou Dalmau, Rarn6n.

Pertumeria: Guiu, Enrique.

Quincalla i bijuteria: Bteve Serras, Teresa

Roba: Barbara, Mariq Duen, Pilar; Casamiquela, Juan; Vi6als, Bonaventura; Barcala, Joaqurna;

Royo, lgnacioi F.adera, Francisco.

Tintoreria: Consol Alemany.

Ultramarins: Badle Mondl6, Enrique; Crusaa, Josi; Paradell, Francisco; Armadans' Vicenre;

Calsrells Argemi, Jos€; Paradell, Juan; Alon Arronio; Bonvila, Josi; Fabri Fabri,

Jaime; Rabas6, Jos€; Ros Sallent, Pedro i la Cooperativa Obrera.

Lany 1936 els comergos havien augmentat a 174. Calculem un ritme
de creixement del 7,21 o/o. Els canvis mds significatius que es Produeixen
s6n la baixa del nombre de comergos de teixits, que d'11 Passen a 6; els

de queviures, de 47 a 40; de material {Ertil, rihi havia dos i ara no en cons-

ta cap, i els de fruites iverdures, de 6 a 5. Es curi6s que es doni aquesra

baixada en botigues d'articles de primera necessitat, en un moment que la

poblaci6 de Mollet estava creixent.
En canvi, ds significatiu l'augment del nombre d'establiments de carn:

de 9 es passa a 26; obren les seves portes els cafbs de l'Antoni Balletb6, en

Josep Beumala, la Magdalena Terrassa, I'Artur Tarrag6 i el de la Societat
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Vista de dues botigues de Mollet. Hemeroteca Municipal de Granollen nGuia Ofcial de

Granollets. I 926,. AFMG.

Dipdsit de gasolina al caner
Berenguer IIL ,Guia Ofcial de

Granollcn. I 926". AHMG.

Vexda ambulant de pinyou al
caner fu Jaume L APFC.
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raurant d'en Salvador Llavina.

Coral. Tenim els bodegons d'en Vicente Cariteu, en Josep Cardona, l'A-
gusti Torrents i en Joan Marf). Com a venda de vins i licors en Ventura
Paituvi i en Pere Recolons, a mds de la taberna d'en Josep Palau i el res-

A la gasolinera d'en Catas(s s'afegeix la d'en Benigno Herrany. Com
a venedors de bicicletes trobem en Vicente Soll i en Sime6 Rabasa r

tambi en el negoci de la bicicleta hi havia en Ramon Filh i en Jaume

Ia d'en Josep Bachs al carrer Ventall6.
Es mantenen els establiments de mobles, les rellotgeries, les barberies,

les case. de fotografia. les farmicies igrans
liany 1938 el nombre de botigues baixa a 170, ds una baixada d'un

1,14 o/o, perd I'any 1939 encara baixari mds, a 161. Es perd un 5,29 o/o

per rornar a recuperar-se ja I'any 194O, amb un creixement del 9,31 o/o

que suposa 176 botigues a Mollet.
Durant els anys de guerra hi ha poques variacions en el nombre de

botigues: baixen lleugerament els establiments de bicicletes, de materials

de construcci6, de queviures, de fruita i verdura, de barberies, de cafts i de

grans, iaugmenren els de calgars ireixits.
Es mantindd constant, durant aquest periode, el nombre de drogue-

ries, merceries, mobles, pisa, rnaterial eldctric, rellotgeries, impremtes, tin-
toreries, fotdgrafs, farmicies i restaurants.

Als anys immediats de postguerra la contribuci6 industrial ds molt sem-

Isern. Com a impremtes trobem la d'en Josep Cabiscal al carrer Jaume I i

Evoluci6 del nornbre de botigues

Matrl. a Industrial
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blant a l'anterior, lany 1939 es pot destacar que, mentre baixa el nombre
de botigues de queviures, augmenten les de carn.

fany 1940 apareixen noves botigues: una de joguines i un parell de pei-
xateries; creix el nombre de tendes de combustibles i de fruites i verdures.

Els carrers que comptaven amb un nombre mds gran de botigues eren:
el carrer de Berenguer III, que aplegava un 21 7o dels comergos; el carrer

Jaume I, que comptava amb el 17 o/o de botigues; la plaga de Prat de la
fuba, amb un 8 0/o; el carrer de Ventallb, amb un 5 %o; el de Barcelona,
amb un 4.5 o'o i la plaqa de Caralunya, amb un 2,2 ouo.

2.2.1.2 Les professions i eb ofcis
Durant el temps de la guerra alguns d'aquests oficis van ser col.lectivit-

zats, com ds el cas dels fusters, la qual cosa ens explicaria que no tinguem
dades d'aquests anys.

Quant a les professions, I'any l93l predominen els barbers, seguits dels

sastres i manyans juntament amb forners pastissers, seguits dels sabaters

espardenyers i els constructors d'obres.

Els professionals d'aquesta bpoca eren:

Albarders: Roca, Francisco i Marrisella. Jose.

Esperdenyers: Berenguer. lurn: simeon Alcou. Benrro: Segale'. tmilio.
Barbers: Berenguer, Juan; Tapias, Octavior Alemany, Juan i Narciso; Botey Man(, Jos6;

Monrle6n. Marirno: Puig Ro'ell, Juan: Colom. Juan i Sanou, Francisco.

Mmyas: ronuny. luan: Carera. Iedro: Vila lie. Alfon.o, Canera Obril. Josir Moss. Jurn
i Creus, Josc.

Cistellers: Planellas, ArdrCs.

lmpresors: Mc, Etnesto.

Constructors de catos: Sglvar, Ram6n Crusatq Anronio i Josi Luis.

Cuben: Sallent, Juan i %rrenrs Tonuella, Agustin.

Forners: Basa, lorenzo; Roda Segrles, Juan: Tura, Vicenra; Vinallonga, Vicente i Llarges, hidro
Fusters: Grau, Salvador; Segues, Josd; Montserdl, Juan i Monrserdj, Josc.

Ferers: Munoz, Marrin i Gatlan, Miguel.

Llauners: Abell6, Miguel i Mas Falguera, Amrdeo.

Partissers: Ros Sallent, Perc Fortuny, Josep i Tonens, laume.
Perruquen: Isern Phn$. Jun.
Sabaters: Angulo, Menna; Vidal Vidal, Pedro; Boix Vda. de Ram6n.

Sastres: Novellas, Estanislao; Solanella, Pedro; Cim6, JosCr Ferragur, Matias; Thrris Ros,

Joaquini Casadesus Casanova. Ramona; Farre Roig, Cregorio.

Constmctors d'obresr Soli Sauqu€, Pedro; Mayol, Artonio; Soldwila, Pedro; Ventura, Juan;
Mrralles. Juan i Montal. Ben;to.

ForbgraB: Rafael Ros.

Lleudores: Lapas'er. M:rir iAguilar Anronir.

Farmaclutics: Canal. Rr.ardo: Almeda Rrmon.cho, Jo'e i Ioz Bcllo. I rancesc.
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Lanv 1936 dominen
seguits dels constructo$
manyans. Trobem els qui

els barbers juntament amb
d'obres, desprds els sastres,

pensem que s6n els primers

forners pastissers,

els perruquers i els

instal.ladors d'elec-
tricitat: en Pi Planellas i en Baldomero fucart.

Quadre de l'woluci6 dels oficis i professions que consten en la tarifa quana"

t93r t936 t 938 r919 ) 940

Barber

Boter

Constructor de carruarges

Constructor d'obres

Espardenyer

Insralalador d'electricitat

Many:, lhuner i fener

Pintor

Sastre

2

8

2

3

6

3

3

7

4

11

I
I
7

8

2

3

7

I
I
8

2

2

8

5

6

2

7

2

3

3

4
2

3

3

I
8

2

8

6

I

7

2

7

2

3

6

2

8

2

I

9

6

3

7

I
8

2

7

6

I

7

Lanv 1938 esti molt en la linia de la contribuci6 de l'anterior. Cal des-

tacar la minva en el nombre de constructors d'obres, que s'ha reduit quasl
en un 43 o/o.

lany 1939, els mis nombrosos s6n els forners pastissers, segueixen els

sastres, desprds els perruquers i, tot seguit, els barbers.

2.2.1.3 Les in&lstries
Aquest estudi de la contribuci6 industrial seri parcial, perqut no englo-

ba el total de les indristries que hi havia a Mollet, ja que hi ha una strie d'in-
d6stries importants que no estan incloses en la contribuci6 industrial, com
s6n la Teneria, Farineres Serra i can Morat6. Tambd hem de comptar que hi
ha algunes ind(stries que, quan es collectivirzen durant la guerra, deixen
d'apartixer en la contribuci6 industrial, com, per exemple, les fusteries.

Durant els anys 1936, 1937 i 1938I'Ajuntament va concefiar amb els

consells d'empresa del industrials afectats per I'arbritri municipal sobre

l'actuaci6 industrial i comercial de les S.A. i comandatirries per accions r
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Callcr$ mrcinlcot dc Conclcrla

flgustln Corrcnts

&poclrlllrd .r crltr
da

(c.h3)
lrl rl'prrr ltflrrp0flt

P0rla0om, v rrbal 0a l0dar clar.,
f,trrll.. da .rul.l.

Les botigues i tallers d.e Mollet s'anun'
riaun a lz Guia de Granollers.

"Guia Ofcial de Granollert 1926".
AHMC.

Callc lloncada, nume to

)vlollet dcl Vallde

FLr taxntes de Mollet i rodalies. APCN.

empreses col.lectivitzades, corresponent a

I'arbitri indicat. Per a l'anv 1938 es va

pagarien la quantitat de 35.243,68 pres.,

amb la distribuci6 segiient:

I'exercici 1938, la no exacci6 de

acordar que aquestes ind(stries
la qual va ser repartida d'acord

5l



Fills de Morerd \.A.. empresa col lecri'itzada

Espiga drl Vallis (Farineres Sena), empresa col lectivicada
5.000 ptes.

3.000 ptes.

15.000 pres.

10.000 pres-

2.243,68 ptes.

Teneria Moderna FE., empresa col lectivitzada

Sedes Ros i Crnlpani. .mpresa collecrivitzada

Joan F)bregas Jorba, cmprcsa col lectivirada

Contribucid industrial de l'an1 leJI
De les inddstries que paguen contribuci6 industrial I'any 193l, en

renim un total de lJ, a mis de 6 ,2 molins de pedra i Ia imprem-
ta Mas.

Una vegada agrupades les indrlstries, en trobem 3 de rixril (Ros r

Campaiii 
-coneguda 

com a Can Muli , Can Firbregas i la de Josd
Fustd 

-coneguda 
com ca de coto-), J serradores Ia

Montserdi i la Crau), 3 de construcci6 (les bdbiles d'en Cali, en Camp

forns

Tint6 i la f)brica d'asfalts d'en Mayol). 2 trllers (el d'en Ferndndez i el
d'en Carera). I de quimica (el laboratori d'en Foz) i Ia Abrica de salar d'en

(la Sallent,la Ahri

Llorens.

Gmp de pahtes de Mollet.
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Visa parcial dz It Tenerla Modzma Franco-Espaftola. APEM.

Fzrinera Mort6. ,4?EM.
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Les indristries mds importants s6n les tixtils, les quals, nomds amb
tres empreses, aporten 47.735,47 ptes., ds a dir, el 50,98 7o de tota la
contribuci6 general de l'any 1931. Les altres indfstries s6n molt mds

modestes i no arriben a pagar ni mil pessetes de quota. Nomds destaca

la flbrica de salar de Manuel Llorens, que abona mds de mil cinc-centes

Pessetes.

dq

Contribuci| indwnial dz I'any 1936
Lany i936 ja comptem amb 2l indristries, 7 forns, Ies caves Vilarrosal,

dues impremtes i l tintoreria.
Els contribuents mds grans continuen sent els del tixtil, amb 3 empre-

ses: la d'Isidro Valls, la de Juan Coll i, per sobre d'elles, la de Juan Flbre-
gas que pagai ella sola, el 25,80 o/o del total de la contribuci6 industrial
de I'any 1936. En imporrincia la segueixen la f)brica de salar d'en Llo-
rens i la bdbila d'en Gali. Aquest domini es mantindr) durant els anys

POStenors.
La resm de f)briques es reparteixen en 5 tallers,6 serradores, 2 quimr-

ques r .r oe consqucclo.

Contribucid industrial de I'am I9i8
En la contribuci6 del 1938 no s'aprecien grans difertncies amb la del

i936. Els canvis s6n que no apareixen les serradores ni la bdbila d'en

ec
Vicente Camp i apareixen de nou la Abrica de lleixius i el taller d'en Vi-

Contribuci,j indastrial de I'any 19j9

a

lany 1939 es torna a donar d'alta na Joaquina Carbonell i les serrado-
res d'en Tomds Paradell i na Francisca Sanou. Causa baixa la ftbrica de

lleixius per sorgir a I'any 1940 a nom d'en Pere Garcia.

Connibuci| indusdal de Iany 1940
Les noverars de l'any 1940 son l'alra del taller d'en Basoli, la de cereals

d'en Vilardell i dues noves f)briques: una de xocolata d'en Joan Rota i una
altra de cordes de budells d'Eusebio Aranda.

Impost recaptat segons la tarifa
La tarifa per la qual mds es paga is sempre la tercera, la de maquinhria,

seguida de la tarifa primera, pel dret de vendre. I desprts, ja a forga distin-
cia, les tarifes quarta i segona.

4

set

occt

n
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Euolucif dcl total recaptat i dzl nombre de contribuenx
Lany l93t ds I'any de major recaptaci6. Despris va baixant fins a l'any

1940 que comensa a recuperar-se, de manera que s'aProxima a la recap-

taci6 del1936. [a mateixa tdnica segueix el nombres de contribuents, que

comenga a baixar als anys de guerra per tornar a augmentar I'any 1940.

Impost recaptat segons el nombre de conffibuents i /a quantitat qae pdguen

Dominen els petits contribuents, els que paguen de 50 a 100 ptes.

anuals, seguits dels que paguen de 100 a 200 ptes. A mesura que mis

Evoluci6 de I'impost recrptat i del nombre de contribuents

70.000

60.000

50.000
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Nombre de contribuents i quotes
Contibuci6 indnst.i,l
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paguen, mds es redueix el nombre de contribuents, perd mds gran is la
recaptaci6. Per exemple, I'any 1931 hi havia 119 contribuents que paga-
ven entre 50 i 100 pessetes cadascun. En total eren 10.677 ptes., mentre
que el nombre de contribuents que pagaven mis de 5.000 ptes. era nomds
de 3 persones, perd que pagaven 19.668 ptes.

Cax Fibregat.
Nadala de

l'empresa, axyt
nnta. APJL.
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2.2.2. El padr6 de motors

El padr6 de motors recull totes aquelles emPreses que feien servir

miquinaria i pagaven en funci6 de la pottncia dels seus motors. La pot8n-

cia es mesurava en HP2a

A Mollet nomds es conserva el padr6 de motors de I'any !932.2'

Segons aquesr, a la nostra localirat hi havia I 59 empreses o negocis que

pagaven a ra6 de 2 ptes. per cada HP' 
Lhssificats els contribuents segons la pottncia que declaren, trobem

tres gruPs:
a)- C-nstituit per una gran quantitat de Petits ffibutaris, el 96 %, que

paguen m+rys de 40 ptes. i que aporten el27 o/o del total recaptat.- 
&) El grup de mitjans empresaris, que constituexen el 3 %, i que apor-

ten entre 150 i 310 ptes.: aixd suposa un 36 o/o dela recaptac\6.

r) Hi ha un rinic gran contribuent, la Teneria Moderna Franco-Es-

paiola que paga, ella sola, 1.200 ptes., is a dir, el 37 o/o de totala convi'
buci6.

Es d6na un clar domini de la petita empresa, el 96 o/o dels contribuents

aporten menys de 40 ptes. cadascun, cinc s6n les mitjanes empreses i la
que mds paga abona 310 ptes. Una sola empresa aPorta mds de 1.000 ptes:

la Teneria.

24. Hn, de I'anglts horsc2arzer, unitat anglesa de potnncia equiralent e 745,7 \i:
25. Padr6 de motors de I'any 1932. AMMV
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Lempresa mis important de Mollet era la Pelleria, seguida de lluny per
les tixtils de can Ros i can Fibregas i les farineres de can Moret6 i can
Serra. Lrinica empresa no privada ds el Sindicat Agricola. Tambd es poden
destacar les empreses que consumien una porincia de l0 HP, com les d'en
SebastiiL Mayol, Joan Sallent, Antoni Vallbona i Viceng Camp.

Wtta general de h TMFE. La Tinerla era k in&ktria mls gran de Mollet. APMP.

Empreses m6s importants
P.dr6 de motors ( I 932)

Pmtgincstri Canol, Joan

MurgC, Vicens

Sindicar Agricola

Fusrer, Roscnd

Farines sera, s.A.

F)Lbresas lo6a, Joan

Fills de MoEt6 S.A.

Ros i Carnpany) S.A.

Teneria Moderna FE.

300 400

H.P

100 200 500 4,00 700
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2.2.3 Exemple de la marxa d'una indristria durant la Segona Repfblica:
la Teneria

Hem cregut oportt fer el seguiment de la marxa d'una indristria molle-

tana com la Teneria perqud les seves actes del Consell Administratirr

reflecteixen forga bi el moment econdmic i sociopolitic que es vivia.

EIs origens de la TMFE es remunten a I'any 1897 en qui el frahcts

Octavi Lacante va fundar la Pelleria com a labrica d'adob de pells, situant-

la entre el riu Besds i I'estaci6 de ferrocarril de Mollet-Sant Fost.

Lany 1911 l'empresa es va constituir en Societat Andnima amb el nom

de Teneria Moderna Franco-Espafiola (TMFE).

Comentari del quadre del balang econbmic de la TMFE tot seguint la Memi'
ria del Consell dAdministraci| de cadtt any

Lany 1931, la justificaci6 del balang negadu es basa en la crisi econd-

mica mundial que afecta els mercats exteriors, mentre que el mercat inte-

rior ha tolerat bd el canvi de rdgim de la monarquia a la Rep(blica.

nEl saldo negativo es debido a la crisis mundial. l,a exportaci6n no se ha

visto favorecida por la desvalorizaci6n de nuestra moneda, pues ni con este

margen se neutralizaba la baia persistente en los precios que obtenian nues-

,ror.li.nt", extranjeros, cada dia menos aptos para la compra, a la par que

nosotros, ya sea Por huir de monedas amenazadas de depreciaci6n o de mer-

cados al borde de la quiebra colectiva, hemos tenido que sortear innumera-

bles escollos para m"nt..t., ,t,.,.rtr" .tportaci6n al nivel que corresponde'

,El mercado interior ha resistido con serenidad el cambio de rdgimen'

lentamente a una normalizaci6n que se retrasa mis de lo conveniente

debido a que no se escapa al enrarecimiento mundial.
,Hemoi tenido que soportar un aumento del 20 o/o de la mano de obra

y de los productos quimicos y materiales colorantesu.26' l^ny t93z els beneficis obtinguts s6n deguts a les vendes en el mercat

nacional, mentre que el mercat internacional continua dominat per la crisi'

uNos hemos mintenido en posici6n estable, sufriendo los embatet de

un mercado internacional de primeras materias en baia constante, y ante

las dificultades para exportar, debido a que la crisis en el exterior hace que

sea mds grave la competencia con que hay que luchar, y aumentan los obs-

ticulos promovidos por Ia politica monetaria y demds de protecci6n a que

apelan la mayoria de los paises.
^ 

ula baja en exportaci6n ha sido largamente excedida por el aumento de

las ventas en el mercado nacional.

26. Memoria anual de Iany lgSl Llibre d'actes del Consell d'Adminhrraci6' Arxiu de la

TMFE.
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Balang econdmic de la TMFE
Des del l93l al 1945
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fonr LlibEd;ciAdct conrltdMmini.,nc.odch IMrF. A^,ud. LTVrt.

oHemos tenido que soportar los perjuicios acarreados por el Decreto
del Ministerio de Hacienda, de 1 de octubre de 1931, sobre dobles, sor-
teando por otra parte dificultades de orden social.

,Nuestra producci6n en el ejercicio ha aumentado en un 40 7o sobre el
1931, lo cual ha motivado la necesidad de poner en actividad todos nues-
tros elementos mecdnicos con el consiguiente repaso de la maquinaria que
estaba en situaci6n pasiva.

oHemos procedido a la adquisici6n de mi.quinas modernas y se ha
montado una nueva secci6n aparte, para la producci6n de d6ngola
fina.

... una industria que facilita medios de vida a mis de 800 hmilias..."7

Lany 1933e1 balang positiu es deu en part a la millora delcomerg amb
els paisos europeus. El mercat interior es manri, malgrar el canvi politic
produit per les eleccions del novembre del 1933.

nHemos procedido a la instalaci6n de maquinaria nueva, reparaci6n y
puesta en mdximo rendimiento de la restante, ha quedado instalada la sec-

ci6n destinada a la producci6n de d6ngola fina y se han completado nues-
tros trenes de lavaje de lanas.

27. Memoti^ anual de I'any 1932. Llibre d'actes del Consell d'Adminntraci6. Arxiu de la
TMFE-
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)En el comercio internacional hemos seguido obteniendo el favor de

nuesrros mercados exteriores principales tales como lnglarerra' Francia'

Alemania, Italia y el resto de Europa. Hemos mantenido nuesrra cifra de

exportaci6n sobrepasando la del pasado aflo y hubiera sido bastante mds

importante 
" 

no ri, pot la lamentable soluci6n de continuidad impuesta

a ,,l.restras ,elaciones iomerciales con Turquia, que han sido cortadas al'ser

denunciado el convenio que regia con dicha naci6n, cuando nuestros ar-

ticulos empezaban a ser conocidos y apreciados, segfn 1o demuestra elvo-
lumen de las ventas realizadas.

,El consumo nacional no ha respondido cual confilbamos y Prometia
en los primeros meses del aflo, por lo que no hemos podido mejorar la

crfra de 1932.
,Lo sucedido se explica por la acentuaci6n de la crisis en el mercado

interior, que queda poco menos que Paralizado ante cualquier trastorno o

movimiento politico o social, en los que fue pr6digo el segundo semes-

treu.tt
Lany 1934 ser) deficitari a causa, en Part, de la Politica proteccionista

dels paisos europeus davant les exportacions estrangeres i en part per la

confllctivitat laboral a Espanya i els Fets d'Octubre d'el 1934.

uHemos puesto nuestra gbrica a tono Para producir los articulos ven-

dibles tanto en calidad como en cantidad.
,Determinadas disposiciones de la Conseieria de Tiabajo hicieron lar-

gas y perturbadoras la negociaciones obligadas para Ia obtenci6n de per-

tisos-pa.a reducci6n del trabajo, con todo y ser una de las pocas.indus-

trias que podria vanagloriarse de tener mds obreros que en abril del 1931;

po. ei miimo motivo, y Por divergencias en Ia manera de rePartir el tra-

Lajo, tuvimos q,r. ropori", un paro en Ia fdbrica que dur6 8 dias, con la

consiguiente perturbaci6n que dei6 tras de si. Finalmente, como conse-

cuencia de los Sucesos de Octubre, volvi6 a sufrir contratiemPos nuestra

marcha, de forma que la fiibrica, apenas curada de una anormalidad, caia

en otra.
uComo no fue s6lo Cataluda la que se resinti6 de los trastornos de

Octubre, el mercado interior qued6 poco menos que paralizado cuando

se contaba con la intensificaci6n propia de la dpoca de poswacaciones'

,Tampoco nos ha sido propicio el mercado internacional. La polirica

mo.retaria y restrictiva qutbaio diferentes matices imPonen casi todas las

naciones opone serias dificultades a nuestra expansi6n. Con todo, hemos

logrado uende. en el extraniero por valor que excede de los 2.000.000 de

del Consell d Administraci6. Arxiu de ia28. Memoria anual de I'any 1933. l-libre d'aaes

TMFF--
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ptas., lo que dice mucho en nuestro favor: no es pequefia la aportaci6n
nuestra a la balanza comercial espaiola.

oFactor interesante puede ser las restricciones que se imponen a la
importaci6n de pieles dificultando la competencia de articulos a precio
abandonado, lo que junto a una leve reacci6n con el mercado nacional
hace concebir esperanzas.

uHemos intensificado el trabajo de deslanado rengl6n, que en Espaia va

tomando el lugar que Ie corresponde como auxiliar de la industria textil,'.'e

lany 1935, per fer front a les pdrdues, el Consell decideix reduir des-

peses traslladant els serveis administratius a Mollet iparalitzant la pro-
ducci6 durant el mes de desembre del 1935 per treure part de l'estoc
emmagatzemat.

nPlan de economias cuyo primer paso fue prescindir del almacin de

Barcelona, trasladando el domicilio social a la calle Jovellanos, 6 y todos
Ios servicios administrativos a Mollet.

,La producci6n se ha mantenido con toda normalidad, pero el consu-
mo no ha respondido: ha bajado la cifra de ventas. Corresponde a la
exportaci6n de dia en dia mls obstaculizada por las vallas que va alcan-
zando la economia dirigida.

,Nuestro pais, obligado a corresponder con almas iddnticas, ha inten-
sificado la politica de contingentes, pero siendo fuertemente importador
de materia prima, al contingentarla adade una dificultad mds y seria a las

muchas que tiene que soportar la industria; tanto el contingente de cue-
ros como de pieles lanares, y muy especialmente este 6ltimo, sin benefi-
ciar para nada al pais como defensa comercial, son altamente perturbado-
res para las industrias transformadoras respectivas. Nuestra secci6n de

deslanado, que permitia emplear bastante mano de obra ha visto muy
reducidas sus posibilidades de rendimiento.

,El Consejo decide una reorganizaci6n para la que el primer paso fue la
paralizaci6n de la fdbrica en diciembre de 1935 a fin de dar tiempo para
aligerar nuestros stockso.lo

El set d'agost del 1936 se celebra la primera i dnica reunio del Consell
en temps de guerra, en qut es valorarl la lluita entre els accionistes i els

obrers pel conrrol de la Abrica. Aquesta, finalment seri col.lectivitzada
perd no socialitzada, que era el que m€s temien els propietaris.3t

29. Memoria anual de I anv 1934. Llibre d'acres del Consell d Administraci6. Arxiu de la TMFE.
30. Memdria anual any 1935. Llibre d'actes del Consell d Adminisaaci6. Aniu de la TMFE.
3t. Al capitol4, a I'aparrar 4.3.1. Incautacions, trobareu m€s informaci6 sobre la tnera en
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.Sedd d'atabats de la Teneria, abrillantament. AI'TM.

Labril del 1939 tornarir a reunir-se el Consell Per Primera vegada un

cop acabada la guerra. El balang d'aquest any seri positiu a causa, com ho

il.lustra el text segiient, del fet d'haver sabut.guardaro els bdns de l'em-

presa a l'estranger. D'altra banda, ds inevitable I'actuaci6 de desfer el que

s'havia fet durant la guerra, aixi com la depuraci6 del personal
uSe acuerda cumplimentar todos los trimites legales para anular y dejar

sin efecto todo lo hecho por los elementos colectivizadores de la empresa,

asi como proceder a la depuraci6n del personal de administraci6n y fdbrica.

o... hacer constar que aprobaban las gestiones hechas hasta ahora en

defensa de los intereses de TMFE por el apoderado de Ia misma, don Fran-

cisco de Pallar€s Corber6, siguiendo instrucciones de don Santiago Tiias.r'

y por este mismo, cerca de los agentes o represenrantes de Ia Sociedad

extranjero, para impedir que se privara a la Teneria de la propiedad o

si6n de bienes que legitimamente pertenecen a los accionistas...
,El Sr. Tiias expone a los reunidos Ia labor que se ha realizado por su

parte, en colaboraci6n con otros elementos de la Casa, durante la guerra

12. El Sr. Trias era el conseller administratiu represenrant del Banco Urquijo cataDL. un dels

apoderats mis importanrs de la TMFE.

en el

Pose-

63



Seccii de bknqueig, miquines de repassar i escdrrer Ia pell. APTM.

en el exrranjero, para poder salvar los impoffantes saldos que la Teneria
tenia procedentes de la exportacidn.,. ante las presiones y amenazas de que
los representantes de la Espaia roja en el extranjero hacian objeto a nues-
tros deudores.

,Se acuerda conste en acta el mds amplio voto de gracias a don Santia-
go Trias y a los Srs. Pallar€s y Chiareya, por la meritoria labor llevada a
cabo en la defensa de los intereses de la Sociedad, evitando que fuesen
repatriados a zona rola los crdditos de que disponiamos en el extran.jero,
mediante actuaci6n de gran firmeza...,rl

Quan el Consell d'Adminisrraci6 fa la Memdria del periode de guerra
es dedicarl a pintar molt negre el panorama abans que comencds Ia guer-
ra, per desprds valorar molt positivament la marxa de la indtistria durant
I'anv 1939.

Hi ha tres fets que es consideren forga importants:
a) Que I'empresa no fos socializada, malgrar que si que va se col.lecti-

vitzada, Acabada la guerra, perb, es trobava en bon estat.

6 La bona marxa del mercat espanyol per als productes de la TMFE,
que li permet de tornar a elevar la producci6.
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r) Lesclat de la Segona Guerra Mundial, que influiri en el mercat exte-

rior
En I'acta de la Memdria s'explica aixi:
uCuando el 18 de julio esrall6 el Glorioso Movimiento Nacional, habi-

amos sufrido en el transcurso del a6o huelgas y conflictos de todas clases

y fuertes perturbaciones, como consecuencia de las huelgas Portuarias.del
transporte y ramo mercantil.

'En dicha fecha memorable disponiamos de un stock de fabricados

que, a los precios a que se cotizaron los curtidos en la zona nacional' hu-

bie.a podiio c"lcularse en mds de quince millones de pesetas. En curso de

fabricaci6n habia tambidn un considerable n(mero de pieles, cuyo salva-

mento s6lo pudo empezar a ser atendido despuds de tres semanas de para-

lizaci6n en su tratamiento sufriendo por tal causa sensibles pdrdidas; aii-
dase a todo ello el rendimiento deficiente de fdbrica trabajando sin

Direcci6n ni tdcnicos con jornadas de seis horas, pago de jornales impro-

ductivos, paralizaci6n absoluta desde mediados del 1937, conservando,

sin embargo, toda clase de cargas.

"Graciai a Ia importancia de la Teneria, pudimos escapar a la socializa-

ci6n y unificaci6n a que por imposici6n de la CNT fueron llevadas las

demis fibricas de curtidos, que vieron mezclados sus intereses y elemen-

tos de producci6n.
,N,,istra fdbrica, una vez recuperada sin desperfectos materiales Por

acci6n de guerra ni de motin o raPifia, pudo ser puesta en marcha a los

dos -.ses,-u.ra t ez hecho el pertinente acopio de productos quimicos' for-

malizaci6n de invenrarios, reparaci6n y limpieza de maquinaria, depura-

ci6n del personal, encuadramiento de mandos, etc, etc.

,Cual ira de prever, dado el crddito de nuestros articulos y la necesidad

de buen curtido y c zado sentidos en toda Espafia, nuestra producci6n

fue absorbida rlpidamente y solicitada en extremo, tanto m{s que a pesar

de las grandes dificultades con que luchiibamos, la producci6n de Teneria

sali6 puede decirse meior que nunca.
nOportunamente se firm6 el Acta de Descolectivizaci6n, y se ha dado

cumplimiento a todas las disposiciones suPeriores...

'La guerra europea estall6 cuando iba ya normalizdndose el aprovisio-

.,"miento en productos de obligada importaci6n, y no s6lo ha perturba-

do este aspecm tan vital sino que tambidn ha retardado la liquidaci6n de

nuestros criditos en el Extranjero, al dificultar la firma y puesta en mar-

cha de convenios de pagos entre Espaiia y los paises donde teniamos liqui-
daciones pendientes.

oNuestras cargas financieras han sido reducidas a dimensiones sopor-

tables, nuestra fabricaci6n pese a la carencia e irregularidad de muchos
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producros blsicos sale en forma que maravilla, la venta a la clientela espa-
frola se sostiene a altura insospechada, a pesar de que al volver al merca-
do.hemos encontrado una competencia a.ror-a-a.rta fortalecida, espc-
cialmente por parte de las fdbricas que tuvieron la fortuna de radicar en
Zona, Nacional durante la guerra, cabiendo esperar ahora que se haga
posible de nuevo la exportaci6n en que tan brillante papel jugaba antes

2,2.4. Els automdbils

Lany abans de la proclamaci6 de la Rep(blica, Mollet comptava amb
17 con<es, 12 camionetes i camions, 8 motocicletes
pensem que la poblaci6 era de 5.527 habitants,
automdbil per a cada 150 habitants. Es a dir, que el nombre de vehicles
de motor era forga baix. De les bicicletes declarades, en tocaven una per a
cada 30 persones.

Els automdbils es classificaven en sis categories segons els cavalls o el
tonatge: la categoria: cotxes fins a l0 cavalls. 2a carcgoria: motocicletes.
3a categoria: corxes de l0 a 16 cavalls. 4a categoria: cotxes de mds <ie 16
cavalls. 5a categoria: camioneres d'l a 1,2 tones. 6a categoria: camions de
2 a 3 tones,

i 186 bicicletes. Si
els corresponia un

Cens d'automdbils ( 1930)
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Lany trenta el nombre de vehicles amb motor ds purament simbdlic:

nomis un 0,6 o/o de la poblaci6 disposaba d'algun d'aquests mitjans de

transport, En canvi, I'ris de la bicicleta estava mds estts: el 3'3 o/o de la

poblaci6 en disposava d'una.
El nombre de vehicles va anar creixent fins al temps de la guerra. IJany

1933, segons la patent d'automdbils, hi havia 35 turismes i corxes de. llo-

guer, l7 autocamions i l5 motocicletes o tricicles. Juntament amb els 67

vehicles de motor, tambd circulaven 284 carros.lt Era la representaci6 del

progrds i la tradici6.
Tres anys mds tard, al 1936, ja comptem amb 46 corxes, 2l autoca-

mions i continuem amb 15 motocicletes. Durant els anys de la guerra no

saben del cert el nombre de vehicles que van circular. Si que sabem que

molrs uan ser requisars, Ens consta que. l'any 193-' nomds la Indrisrria

Lacria Socialirzada de Moller dona d alra una flora de 4l camions.''
Acabada la guerra, perd, el nombre d'automdbils havia disminuit. IJany

quaranta es declaren nomds l5 cotxes, 8 motocicletes i 23 autocamions,

dos mds que al 1936.

[Jn cano a can Pinyonaite. El 1933 circulauen per Molbt 281 anos. APEM.

35. Padr6 de rodarge. AMMV
36. Docum€nraci6 sens€ clasificar. AMMV
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Co*es aparcats a
la plaga Mercadzl.
APEM,

Les categories declarades per a la patent d'automdbils eren:
A; automdbils de [uxe, turismes.
B: automdbils de lloguer.
C: autocamions de mercaderies.

D: morocicletes i tricicles.

Levoluci6 del nombre d'autombbils del 1933 al 1936 Cs positiva: els

vehicles augmenten en un 22 o/o, mentre que del 1936 al 1940 I'evoluci6
is negativa: es perd mis del 42 o/o dels automdbils.

Vehides declarats

Prt€nt d'rutomdbik (l9ll.J6-40)
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2.3 RECAPITULAcIO

El creixement demogrific va anar acompanyat d'un creixement econb-

mic, malgrat que s6n anys dificils a causa de la crisi internacional del

1929. El sector agr(cola va perdent import)ncia en detriment de l'indus-
trial: el fet de la proximitat a Barcelona va ser decisiu.

lany 1930, un 7 o/o de la poblaci6 de Mollet constava com a agricultor
i un 1 7o es registrava com a vaquer. Predominaven les terres de regadiu i
els conreus mds estesos eren el blat, les mongetes, els arbres fruiters, les

patates i la vinya.
fany en qui esclata la guerra, a Mollet hi havia installades nou indris-

tries, cinc tallers, sis serradores, set forns, les caves Vilarrosal, dues imprem-
tes I una ntorerra.

Lempresa mds important era la Teneria, seguida de lluny de les tixtils
de Can Ros, Can Firbregas, Isidre Valls, Joan Coll i les larineres Can
Moret6 i Can Serra.

El sector terciari tambi tenia la seva importlncia. Mollet comPtava

amb un nombre d'establiments que variava entre 138 i 176 comergos

durant el temps que estudiem. Les botigues mds abundants eren les de

queviures, seguides de les de teixits i les de carn.

Els carrers mds comercials eren Berenguer III i Jaume I.
EIs oficis o prolessions que dominaven eren els de barber, forner-pas-

tisset sastre i constructor d'obres.
El nombre de cotxes I'any 1930 era de 17 i el total del vehicles de

motor, de 38, per anar augmentant fins al 1936 en qub hi havia 82 vehi-

cles, dels quals 46 eren cotxes. Finalment, I'any 1940 els corxes havien

sofert un retrocds i n hi havia 15, mentre que el total de vehicles era de 46,
tot incloent-hi les motocicletes.
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3. IA REPUBLICA

3.1. INTRoDUCCIO

La implantaci6 de Ia Segona Rep(blica coincideix amb una greu crisi

del sistema capitalista: el crac del 1929 i la depressi6 dels anys trenta. Van

ser uns temps d'inestabilitat econdmica, social i politica. Davant del

temor de la possible expansi6 de la revoluci6 comunista entre les masses

obreres empobrides d'Europa les democricies parlament)ries van establir

governs consewadors o van acceptar governs ultradretans feixistes.

La crisi econdmica internacional no repercuti gaire durament en l'eco-

nomia espanyola, gricies al seu aillament tradicional. Perd hi provoci pro-
blemes: una reducci6 important de les exportacions, una repatriaci6 d'e-

migrants que ocasion) un augment de l'atur, una fuga inicial de capitals

cap a l'estranger per ra6 de la proclamaci6 de la Repriblica, una interrup-
ci6 de les inversions estrangeres i una crisi en la mineria i en la siderome-

tal.hirgia que afecti tambd l'agricultura.

3.2. LAFI DE t-jr DICTADUM. l-A DICrABI"ANDA

Al gener de 1930, Primo de Rivera, conscient de la swa ptrdua de popu-

laritat, va presentar la seva dimissi6 i al cap de poc s'exilii. El substitut un
govern conservador presidit pel general Berenguer, etapa que es coneix com

la oDictablanda,. Aquest nou govern regularh la renovaci6 dels ajuntaments.

Al febrer del mateix any l'alcalde de Mollet, en Joan Serra i Masachs,

industrial molleti de la farinera Can Serra, d'acord amb el Decret del 15-

2-30, procedirl a la renovaci6 de I'Ajuntament. El consistori quedari
constituit per onze membres, sis dels quals corresponien als majors con-

tribuents del poble i els altres cinc a les persones mds votades. Els majors

contribuents eren en Pere Castells, en Viceng Pujol, en Jaume Fonolleda,

nAntoni Puigdomlnech, en Salvador Grau i en Viceng Camp, propietari
d'una bdbila a Mollet, que serl I'alcalde electe. Els consellers elegits eren:

l'Isidre Falguera. en Ram_on Salvat, en Ricard Canal, en Rafael Fullarachs
i en Francesc Vallcorba."

37. Acta del ple municipal del 26-2-30. AMMV
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El descrddit de la monarquia va fer que, al comenEament del 1931, es

rornds a formar un nou govern, presidit per l'almirall Aznar, que integra-
va totes les forces mon)rquiques, incloent-hi la Lliga Regionalista. El nou
gabinet va convocar eleccions municipals per al 12 d'abril de 1931, s6n

eleccions masculines per a majors de vint-i-cinc anys.

J.2.1. Les eleccions del l2 d'abril

Les forces catalanistes, dividides en diversos partits, iniciaren un procis
de fusi6 per tal d'augmentar les seves possibilitats de victdria; aixi, sorgi-

ren el Partit Catalanista Republic),r8 resultat de la uni6 entre Acci6 Cata-
lana i Acci6 Republicana, i, sobretot, Esquerra Republicana de Catalun-
ya, producte de la fusi6 d'Estat Catal) Macii), el

RepublidL CataliL (Lluis Companys) i el grup de Ia rcv\sta L'Opini6.
A Mollet el Centre Nacionalista agrupava la Lliga Regionalista iAcci6

Catalana. Tenia una publicaci6 anomenada Nostre Ideal. El mes d'abril de

1930 entraren a [ormar part del Centre Nacionalista els membres d'Acci6
Catalanista Republicana.3e

Al setembre de 1930 hi ha un Congrds General del Centre Catalanista,
demanat pels d'Acci6 Catalana. EI Centre Catalanista es dividir) entre Ia
Lliga Regionalista, que continuarl publicant Nostre ldeal, i el Centre
Catalanista RepubliciL, format pels d'Acci6 Catalana i Acci6 Catalana
Republicana, que publicari el periddic Lluita.

El Consell Directiu del CCR estava format per: Ambr6s, Joan; Castells,

Joan; Fortuny, Josep; Pedrerol, Joan; Pi, Pelegri; Punsola, Marc; R)fols,
Rossend i Ros€s, Enric.ao

No fou fins al desembre de I'any 1931 que el Cenrre Catalanista Repu-
blic) de la nostra vila acord) retirar l'adhesi6 a Acci6 Catalana Republica-
naiadherir-seaERC.at

Mentrestant, el president del Centre Catalanista Republici de Mollet,
en Joan Pedrerol, continuava a Ia pres6. El Sr. alcalde de Mollet, en
Viceng Camp i el Sr. Tiias de Bes visiten el capiti general per demanar-
li que sigui alliberat.a2

Les renovacions politiques es donen en tots els partits, tambd en els de

dreta. Respecte al .Circulo liberal molletense,, una publicaci6 de l'ipoca

38. Partit creat el narq de 1931, amb un programa cenrrista, com a alternativa a la Lliga

Regionalista.

39. Masaguer i Arimrin, Maria Angela. "La Segona Rep(blica a Moller", Notes Hifirittaes.
nnm. l Sala Fiveller Mollet del Vallis. 1987.

+0. Notne ldtaldel2s o.l9J0, nnm. --. AnMn
4t. Nos,e Ideal de d,esembrc del 31 . nnm. 109. APMP

Partit(Francesc
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42. Nosne Idzal. nin.80. Desembre del 1930. APMP



homes del "Centro" s'han tornat republicansr,ol
EI clima social estava molt caldejat. A final de novembre del 1930 es

convoci una vaga general de vint-i-quatre hores, que Mollet va secundar

sense que hi El motiu era la els fets

que varen sofrir uns manifestants a Madrid. uMollet ha conegut tambi Ia
perd sortosament hi
d'unes quantes mils

ha tingut lloc en pau.
pessetes de jornalsr.aa

obrer de tendEncia

de lamen-

ritol;
no ho

deia: nlexcentre liberal ha
"Uni6n Liberal Molletense"

canviat novament el

se'ns ha dit, encara que
ara s anomena
creiem, que els

sagnantsrepresslo lhaguis incidents.

vaga general,
tar la ptrdua

S'hauri

Reaparegud la CNT sindicat
Durant tot el temps de Ia Rep(blica, va ser el sindicat majoritari entre els tre-

balladors industrials a Mollet. El 14 d'ocrubre de 1931 se celebd junta gene-

ral de la Confederaci6 Nacional del Tieball (CNT), en la qual elegiren la junta

directiva d'aquesta manera: Eliseu Valls, president; Rafael Alfonso, vice prest
dent; Antonio Castej6n, secretari; Viceng Mir, vice secretari; Salvi Vdal, cai-

xer; Viceng Codina, compador; vocals: Marii Garcia, Josep Garcia, Josep
Tom)s, Joaquim Mdndez, Felip Aldeb6, Andreu Garcia i Viceng Cerc6s.a'

El sindicat mds important dels treballadors del camp va ser la Uni6 de

Rabassaires, sindicat agricola catali que agrupava els rabassaires, els petits
del camp. Estava estretament lligat a

I'ERC. A Mollet van destacar com a liders en Feliu Tirra, de can Pinyo-
naire, que va tenir un paper molt imporrant en el cirrec d'
en Pere Bonvil) de can Mollet i en Pere Manils de can Raioler.

El nou Consistori municipal es manifestari a favor de la llibertat dels

processats politics ide la tornada del exiliats, com es recull en I'Acta ple-
nhria de I'l I de novembre de 1930: "que frente la protesta uninime de

Catalufra y del resto de Espafia por el secuestro y expulsi6n del venerable
patricio Francisco Macii, el Ayuntamiento se adhiera a la protesta acor-

Es decideix enviar a I'Exm. Sr President del Consell de Ministres el tele-

grama segiient: ,,Ayuntamiento pleno respetuosamente protesta de que no

estando garantizados derechos individuales en

dadanos puedan ser expulsados territorio
procesados delitos politico-sociales,.

Lh;td. nitn. l. Ocrubre del 1930. APMP
Nostte ldeal. nnn.T9.Novembre de 1910. APMP
Mcsaguer, Maria Angela. "La Scgona Rcp blica a Moller", Notet Hittitiquo.
Moller del Vallls 1987.

anarco-sindicalista.

propieraris i d'altres treballadors

POSICIOn:

, 2." env

ocuPar alcalde,

dando la siguiente pro
tando de tales hechos
dirigido al Sr Macii,.

1." dirigirse a los poderes p(blicos protes-
iar un telegrama de desagravio a Bruselas

su integridad y de que los ciu-
nacional suplicando libertad

43.

44.
45.
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Mollet comenga a preparar les eleccions. Se celebra un ple en sessi6

extraordiniria el l5 de marg de 1931 .Al objeto de dar cumplimiento a

lo dispuesto por la R.O. del Ministerio de Gobernaci6n de 10-3-31 inser-

ta en Ia. Gaceta de Madrid referente a Ayuntamientos..' Corresponde ele-

gir a este municipio en totalidad 12 concejalesa6 en las pr6ximas eleccio-

nes municipales de los cuales

y 5 concejales al distrito 2.",.
elegir 7 concejales al distriro 1."

A l'abril se celebra un m(ting per anunciar la constituci6 del nou Parttt

Catalanista Republicir.aT En un ambient festiu es fa un vermut de germa-

nor en honor al president alliberat, en Joan Pedrerol. La candidatura que

es:

Roca Padr6, FrancescCastells Renom, Joan.
Castells Comas, Pelegri

Guasch Bonastre, Arrtoni
Pi Planellas,

Salvat Vendrel[, Ramon
Sis6 Pi, Francesc
Tura Valldeoriola, Feliu

A les eleccions del l2 d'abril a Mollet es Presentaven dos partits forra-

ment enfrontats: el Centre Catalanista RepublidL i la Lliga Regionalista.

La Lliga Regionalista €ra un partit heterogeni, perd catalanista, con-

servado., partida.i de l'autonomia regional i determinat a acabar amb el

caciquismi a Catalunya. El seu dirigent mis destacat fou Enric Prat de la

Riba.
Es va crear el 1901 a Barcelona com a resultat de la uni6 del Centre

Nacional Catal) i la Uni6 Regionalista. A Mollet el seu drgan de premsa

Van ser militants de la Lliga en Josep Sans de les caves Vilarrosal, en

Joan Soler, en Jacint Oliveras, en Jacint Marquina i en Josep Giralt.
Dos dies abans de les eleccions, a Mollet, perd, la Lliga va decidir retr-

rar la seva

nHem acordat no prendre part en I'elecci6 del diumenge vinent, deixalt
que el nou Ajuntament pugui actuar sense Ia nostra directa fiscalitzaci6.

,A la mateixa finalitat de deixar el govern municipal exclusivament en

poder dels republicans, obei el nostre intent de facilitar I'aplicaci6 de I'ar-

ii.l.29 d. la llei electoral per renunciar o deixar de prendre possessi6 els

amics nostres que haguessin estat proclamats, a fi d'evitar una lluita in.t.-
cessiria del tot,,a8

era d'un roral de 4.260

APMP
nnm. 87. APMP

era Nostre ]deal, amb seu al carrer Berenguer III.

46. r; poblaci6 de dret al 1929

47. Lluita, 24-3'1931, nin. 6.

48. Notte ldealdel t0-4-1931,

corresPonde

es presenta

Pelegri

candidatura:

/4



Els resultar' van donar un triomf evidenr als republicans.
ERC va obtenir 43.000 vots; la Lliga, 28.000 i els radicals,

Barcelona,
18.000. La

proporci6 va ser la mateixa a la resta de Catalunya. Van sortir elegits 3.219
regidors republicans, 1.014 de dretes (principalment de

monirquics, I l4 socialistes i 8 comunistes, En gairebd tote
rars van guanyar les forces republicanes.

la Lliga), 279
s ies grans ciu-

presidit

El 14 d'abril al mati, Lluis Companys, des del balc6 de l'Ajuntament,
proclami la Reptiblica. Poc mds tard, des del balc6 de la Diputacid, Fran-

cesc Macii proclamir la Repdblica Catalana dins la Federaci6 de Repdbli-
ques lbdriques. f)esprds de la seva proclamaci6, el coronel Macii entr) a

I'edifici del govern provincial de Barcelona (la Diputaci6) i declarh que en

nom del poble catal) prenia possessi6 del govern. Nomeni un govern pro-
visional per ell maceix,

A Mollet.A la plaqa de I'Ajuntament mai no s'havia vist un entusias-

me semblant; tot eren crits a favor de la RepLiblica. de Catalunya idel nou

Ajuntament sortit de les urnes. Fou aleshores quan el nou alcalde elegir,

que era en Feliu Tura, va sortir al balc6 de l'Ajunrament acompanyat d'al-
rres membres del nou Consistori ialld s'ensorrava,.'e

Pla;t Prat fu h Riba. La nit dzl ll d'ttbil la pla;a o ta
a Catalunya, a la Reptiblua ial nou Ajtnunent.

gent t/oxant uisquet

49. Soli Turr, lotn,,\lallet na nuat d h;.rrn. Il()ller. I98l
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.Aquell 14 d'abril de 1931, a mitja tarda, tot Mollet comenfi a vibrar A
la nit, la plaga estava plena de gom a gom donant visques a Catalunya, a la
Repdblica i al nou Ajuntament republid... Aquell vespre memorable, en
Feliu Ti.rra, l'alcalde elegit, pren possessi6 de lAjuntament i proclama ofi-
cialment la Repriblica, A continuaci6 sortiren a parlar en Tirra, en Fonuny i

en Pelegri Pi, que amb els seus discursos plens de republicanisme entusiasma-
ren la gent, que no parava de donar visques a Catalunya i a la Repriblica,.to

A les 18 hores nse reunieron los concejales elegidos en elecci6n popular
y recificada en l2 del actual constituydndose el Ayuntamiento republica-
no de esta villa y... alcalde provisional Feliu Tirra.

En la villa de Mollet, a 14 de abril de 1931, siendo la hora de las diez
y ocho comparecen ante el Sr. alcalde y demds componentes de la Comi-
si6n Permanente de este Ayuntamiento los Sres D. Pelegri Pi Planelles...,
todos concejales electos en 12 del actual, quienes por boca del Sr. Tura,
y de perfecta unanimidad, han manifesudo al Sr. alcalde que en virtud
de 6rdenes que tenian del Gobierno Provisional querian hacerse cargo de
momento de la Alcaldia y demds dependencias municipales con toda su

documentaci6n y enseres, por virtud de haberse proclamado en Barcelo-
na, en Madrid y en otros puntos la Repriblica Federada y que, para cum-
plimentar las expresadas ordenes, venian a solicitar se entregara el mando
de Ia poblaci6n a los expresados se6ores. El Sr. alcalde les hizo presente
no tener inconveniente en entregdrselo, pero como no tenia ninguna
noricia ofical de tales hechos... les hace entrega de la Alcaldia y depen-
dencias municipales con toda Ia documentaci6n en ellas existentes, sellos

y demiis, pero declinando toda responsabilidad que en otro caso podria
serles exigida.,tr

El 16 d'abril el Consistori es constitui de manera definitiva sense els

membres de la Lliga. En el seu lloc s'anomenen consellers del CCR. El
Consisrori queda format aixi:

Alcalde-president en Feliu Tirra Valldeoriola
Alcalde, primer tinent en Ram6n Salvat Vendrell
Alcalde, segon tinent en Joan Castells Renom
Sindic,Jlnqlc, en leoqor rrnglaoa vlla
Dipositari, n'Antoni Guasch Bonastre

Teodor Anglada Vila

A continuaci6, es va passar a donar numero als Srs. regidors per l'ordre
de vots obtinguts en l'elecci6, resrant de la segiient manera:

50. Memdries manuscrires d'en Pere Bonvili. Cita de Maria Angela Mrsaguer. "L.a Segona

Repnblica a Molleo,. Nates Hitbique\ nnm. L Sala Fiveller MoUer del Vallis 1987.

51. Acta de constiruci6 de I'Ajunmmenr del l4-4'l9ll. Doc. 3tl716. AMMV
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Regidor lr en Francesc Sis6 Pi
Regidor 2n en Francesc Roca Pad16

Regidor 3r en Josep Forruny Torrens

Regidor 4r en Pelegri Casrells Comas
Regidor 5i en Pelegri Pi Planellas

Regidor 6t en Juan Comadran Puigdominech
Regidor 7i en Jacint Berenguer Coll

El nou alcalde, en Feliu Tirra, de can Pinyonaire, es guanyava la vida

fent de pagbs i vaquer. Les seves inquietuds
molr jove al partit de la Lliga i mds tard al

liberal a Acci6 Catalana. Ser) com a representant del CCR que ds elegit

alcalde, perd en Feliu tambi forml part del sindicat de la Uni6 de Rabas-

saires i el seu compromis amb la UR far) que en mds d'una ocasi6 el tro-
bem dins del consistori com a representant de Ia UR. Quan al 1937 pre-

senri la seva dimissi6 com a alcalde ho fari tambd per coherincia amb la

posrura de la UR. Com a vaquer tambi va fer les seves aportacions, va

crear el Gremi de Vaquers de Mollet i comarca i intervingud en la funda-

ci6 de la Federaci6 de Vaquers del Vallis.

politiques el fan
1919, passa amb

entrar des de
el sector mds

El bor de can Pantiguet ua rr tettimoxi ex xombroses ocasiont de reunions de I'Aplec

Sanlanista o simolement d'esmotzars. APEM.
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Grup de Mollet a h Cisa. al rcrme de Premih de Dah. AIEM.

De la resta del consistori, en Ramon Salvat era constructor de carruatges,

en Joan Castells era de la Fibrica d'Anisets, en Teodor Anglada treballava

d'esquilador, nAntoni Guasch tenia una ferreteria al carrer Barcelona, en

Francesc Roca era vaquer, en Josep Fortuny era pastisser, en Pelegri Pi feia

d'instal.lador d'electricitat i en Jacint Berenguer era pagis de can Magre

3.3. Er BtrNnt RTFoRMADOR

La primera reacci6 del Govern central fou de no acceptar la Repfblica
Catalana, basant-se en el criteri que havien de ser les futures Corts cons-

tituents 
-primer 

pas per legalitzar i consolidar el nou rtgim republici-
les qui havien de decidir el tipus de Constituci6 del nou Estat.

envil a Barcelona tresEl dia 17, el nou Covern
ministres, dos d'ells catalans (Fernando de los Rios, Marcel'li Domingo i
Nicolau d'Olwer)
acords: la dissoluci6 de la Repriblica Catalana, que fou substituida per la

Generalitat (drgan executiu del govern catalir medieval), de la qual Madrid
reconeixeria el coronel Maci) com a president i l'elaboraci6 immediata
d'un estatut d'autonomia que seria sotmts a votaci6 a Caulunya i apro-
vat desprds per les Corts constituents de la Repriblica espanyola.

amb Maci). S'assoliren dos

republici espanyol

encarregats de negociar
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El canvi de politica del nou Ajuntament a Mollet es tradueix en una strie
de mesures com: la catalanitzaci6, el canvi de noms de carrers, la creaci6 de
la comissi6 per a la investigaci6 dels comptes municipals de I'ipoca de la
Dictadura, l'atenci6 a les activitats culturals, esponives i l'ensenyalnenr, la po-
litica d'obres p(bliques, els enfrontaments amb I'esgldsia...

Pero, malgrar els moments polirics d euForia, es viu una crisi laboral que
afecta els treballadors de les ind(stries de Mollet: nla Abrica de curridos
TMFE ha reduit el treball a 4 dies per setmana, a causa de la crisi d'a-
questa indristria. Hom diu que si la crisi dura, nomds es treballaran 3
dies,.t2 S'han resolt els conflictes iniciats a Ia Pelleria i a la Abrica de sedes

del Sr. Fibregas amb un augment del salari en les dues Abriques i amb
coneixement del Sindicat, per aquest darrer patr6, segons tenim entts.t3Al
juny de 1931 el conflicte ve per pan dels treballadors de l'empresa Ros i
Campanyi.

Al maig de 1931 el Consistori, volent participar en la politica estatal
enviari un comunicat al govern de Ia Repriblica, al govern de la Genera-
litat i a l'Ajuntament de Barcelona per ferlos saber que I'Ajunrament de
Mollet veur) amb bons ulls que mentre no siguin reunides les Corts cons-
tituents es compleixi en la seva integritat el concordat amb la Santa Seu,
referent a les ordres religioses, declarant, a mis a mds, com a indesitjable
la Companyia de Jesris.ta

Perd, malgrat aquest gest, alguns membres del Consistori van voler una
convivdncia r€spectuosa amb les idees religioses com es demostra en la
process6 del Corpus:

uDijous passat es celebr) una solemne process6 de Corpus. Ha meres-
cut grans alabances de la part sensata de la poblaci6, Ia conducra de l'Al-
calde Sr Feliu Tirra, dels tinents Srs. Salvar i Castells, dels regidors Srs.

Guasch i Comadran, els quals seguiren el recorregut de la process6, feren
respectar el dret dels catdlics a celebrar aquesta festa tradicional i popular,
sense que ocorreguessin fets d'importincia.ost

3.3. l. LEstatut d'Autonomia

Una comissi6 de Ia Generalitat va tenir enllestit un avantprojecte de
I'Esratuc al final de juny: era I'Estarut de Niria.

Instituia unes bases nacionalistes federals: considerava Catalunya un
Estat autdnom dins de la Repriblica espanyola, acceptava la possibilitat de

52. La Vex de Catalunla. Barcelona, 17'2-193l.APMP
53. Nostrc ltua|. nnm.94, juny del 193l.APMP
54. Acres ple 26-5-31. AMMV
55. Na'trc ldnl. nnr,:,.93, juny de l93l.APMP
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formar una federaci6 de paisos de parla catalana, establia l'oficialitat del

catal), dibuixava un ventall important de transfertncies que havien de

al nou Estat...passar

ralirar de 15 de

i les publicacions de I'i-

les generacions catalanes, fins a arribar a

que les que I'han precedit, ha pogut veure
resultat estirils, conquerint, d'una vegada

l'actual, que,
que els seus

per sempre,

tat Per Protestar
vaci6 del nostre

Al mes dejuliol els ajuntaments reben l'Estatut per sotmetre'l a un ple-
biscit d'ajuntaments. La resposta de I'Ajuntament de Mollet seri: uPer

aclamaci6 s'aprova l'Estatut que la Diputaci6 provisional de Ia Genqrali-
tat ha sotmes a aquest Ajuntament en virtut del plebiscit d'ajuntaments
de Catalunya que disposa d'apartat D de I'article 22 del Decret de Ia Gene-

maig darrer, donant a aquesta aprovaci6 el sentit mis
extens per tal que s'interpreti que el contingut de I'Estatut ds expressi6 de

la voluntat de la nostra terra,.t6
LEstatut de Nriria va ser aprovat multitudin)riament (99 0/o) pel poble

catali en el plebiscit d'ajuntaments del 2 d'agost de 1931.

Des que s'aprova en plebiscit I'Estatut fins que l'aproven les Corts I'in-
teris dels molletans per aconseguir que no es retalli I'Estatut de N(ria ds

constant, com ho reflecteixen les actes municipals
poca:

cupaci6 de totes
mds afortunada
esforEos no h:n

u... Haver aconseguit I'ideal que de tants anys enrere ha estat la Preo-

I'anhel ran desitjar... LEsratur de Caralunya.
,,Ja som lliures,, digud la nit del 2 del mes que som, a la plaga de Ia

Rep(blica, el gran patrici catali Francesc Macih, l'home simbol, per al

qual tots els catalans sentim una respectuosa veneraci6; i penso jo: Si ja

som lliures, aviat serem governats per nosaltres mateixos, fnica forma
que, sentint les mateixes aspiracions, les mateixes necessitats, i convivint
entre nosaltres, el governant s'adaptari mds a la realitat i la seva labor serir

mds fecunda i duraderao.tT
u... Com deia el mateix Azaiia: "La Rep(blica habrd fracasado, aunque

viva cien aflos, si no resolvemos el problema de Catalufra", i la soluci6 no

ds un Estatut retallat a Ia mida dels parlamentaris que encara viuen als

Ilimbs, sin6 l'Estatut tal com el va votar el poble de Catalunyai com a pro-

grama minim perqui poguds dsser acceptat per tots.,t8
Des de diferents ajuntaments es demana a[ Consistori mollet) solidari-

davant dels organismes pertinents per aconseguir l'apro-
Estatut.

56. Acra d'aprovaci6 de I'Esnrur de Nnrii del 2l-7'l9ll. Doc. 35/717 AMMV
57. Olivera Lapaset,loan. ,,Ja som lliures'. No:ta Veu, agost del193l, nnm. 6. AIMP
58. Roses, Enric. .LEstatur de Catalunya'. Z/arra 12-4'32, n m. 15. APMP
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LA.juntament de Sabadell demana uenviar telegrama al president de ia
Comissi6 d'Estatuts preparantli palesi al Parlament la ferma voluntat de

Catalunya de governar-se per si mateixa i el desig vivissim que el nostre
Estatut plebiscitat el dia 2 d'agost de 1931, s'aprovi tal com el concebirem
i votarem els catalansr.59

LAjuntament de Ripoll proposai (trametre telegrama a I'honorable
President de la Generalitat en commemoraci6 de la proclamaci6 de la
Repfblica i significantJi el desig que I'Estatut de Catalunya sigui defim-
tivament sancionat d'acord amb la voluntat del nostre poble, refermant-
li, a tal efecte, I'adhesi6 com a President de tots els catalansn.60

LAjuntamenr de Terrassa demana:
na) Protestar, davant del govern de la Repriblica de la manera com es

ve efectuant la discussi6 de I'Estatut de Catalunya, que en definitiva resul-

ta vejatdria pel poble catal), que amb tot respecte i noblesa planteja el seu

plet davant el Parlament i reclama una soluci6 digna.
D) Dirigir-se a I'Honorable President de la Generalitat de Catalunya

i al Cap de la Minoria Parlamentaria lent palis el desgrat amb qut es veu
el regatiu de la justicia que els catalans esperem se'ns faci. Que sia pian-
tejat amb energia en el Parlament, l'efecte deplorable que causa a aques-

ta corporaci6 i al poble que representa, la manca de respecte que es td

per la voluntat de Catalunya, que no troba el recolzament i justicia que
en la Reptiblica esperava, i, si els honorables liberals del Parlament no se

situen a la posici6 comprensiva que espera Catalunya, que els nostres

representants adoptin una actitud digna d'acord amb les circumstinciesu.6t

A mitjan agost Macii port) el projecte a Madrid, on rcstl aturat fins aI

maig del 1932 tot esperant l'aprovaci6 de la nova Constituci6 republicana (9

de desembre del 1931), que fou I'expressi6 del pensament dels dos partits
majoritaris a les Cons de l'Estat els republicans d'esquerra i els socialistes.

Al setembre van decidir-ne l'aprovaci6. Perd era un altre estatut. Defi-
nia Catalunya, dins un Estat espanyol integral, com una regi6 autbnoma
(no un Estat), no permetia la federaci6 d'autonomies, establia I'oficiali-
tar del bilingiiisme i representava una retallada substancial de les com-
petdncies demanades (ensenyament, policia i ordre p(blic, capacitat de

finanEament...).
Els governs espanyols van traspassar els serveis a la Generalitat amb

comptagotes, de manera que al juliol de 1936 el Govern catali encara no
tenia totes les compettncies que l'Estatut li reconeixia.

59. Acra del ple rnunicipal del 16-4-32. AMMV
60. Acta del ple municipal del 16-4'32. AMMV
61. Acra del ple municipal del4 8-32. AMMV
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3.3.2.

de Catalunya. El partit mds votat va ser ERC (49 escons) i la minoria mds

important, la Lliga Regionalista (15) i la Uni6 Socialista (5).

El pri-er president en va ser Lluis Companys. El 14 de desembre 1932,

Francesc Maciir presidi el primer Govern legal de la Generalitat.

3.3.3. Lintent de cop d'estat

Lagost de 1932 el general Sanjurjo protagonitza un

cassa. En resposta, el mollet) Josep Sans, membre de

El primer Parlament de Caalunya

El 20 de novembre de 1932, el poble catalir elegi el primer Parlament

fta-

nlinterts d'Espanya esti avui en que la Repriblica es consolidi. Dintre
la Repriblica es pot t.obar el remei als mals presents, iperqut no f6ra cap

garaniia de millora Ia Monarquia creiem que ds perdre el temps i periudi-

iar positivament el pais el moure brega per a Portar un canvi de rbgim- I
aquista ds de sospitar que era la finalitat que cercaven els revoltats.

Llegint el manifest que llan@ el general Sanjurjo un home es conveng

Acilment que les legitimes aspiracions de Catalunya i els sentiments cata-

lans hagueren merescut dels nous dictadors el mateix tractament qu€

-..eiteren per part del general Primo de Rivera. Per aquest motiu-hem

t.mbd de celebrar el. caJanistes que hagin fracassat en llur intent'.62

Francesc Macii a Mollet

Amb motiu de la Festa Major d'agost de 1932 es rep la visita del presr-

cop d'estat que
Ia Lliga, escriu:

3.3.4.

dent Macii.
uPel vinent dimarts, darrer dia de la Festa Maior, s'anuncia la vinguda

del Sr Francesc Maci), President de la Generalitat. Si es presenta amb

aquest car)cter i no com a cap de l'esquerra creiem que ha de tenir de

dils molletants la rebuda que correspon a qui representa Catalunya'

Quan el Nadal del 1933 mor Maci) les mostres de dol a Mollet s6n

constants:
uNegar l'existtncia d'una conscidncia nacional al poble catalir' que

vibra. i'emociona i es manifesta com ho fdu el dia de I'enterrament de

Maciir, ds dsser cec i un insensat. D'una manera real, efectiva, sens pari6'

Ia magnirud de l'acte de l'acompanyament del flretre de Macii revesti un

estat;mocional, apotedsic del profund sentiment de Catalunya, que es

desatengud de la lluita politica, oblidir antagonisme de partit, is ajunt) en

aquella process6 civil, amb l'irnima amarada d'una tendresa infantivola i

senti com un calfred quan la ridio i els altres mitjans divulgaren la nota

sublevaci6 milirao. Nasrre ldeal del20-8'32, nnn tt7.APMP
20 8-32, n.o 117. APMP

part

62. Sans, Josep. "La
63. No:tte Idzal d.el
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Rzbudz muhitudi ria
a Mollet de Francesc

Macii, acompanyat de

Joan Alauedra, el seu

seoetari, 23-8-1932.
ANC.

Francesc Macii)
presideit k llotja de

I'eaue/tt en companyia

dc Feliu Tura, ahaltk
de h ik. Lluin

Pedragosa i Teren

Sabatl, membrcs de

I ennat Arr i Bport.
23-8-t 932. ANC.

Francesc Macii amb

Joa n Alauedra, s ecre tari
del pretid.ext Joan
Castelb, Feliu Tura

i d'altes autorhats
locab,akponadeb
col legi nous. 23-8-
19.12. ANC.
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trista, cruel, implacable de la mort del primer president de la Generalttat
de Catalunvao.6l

3.3.5. El Sometent de Mollet
A l'any 1930 el Sometenr(' comprava amb una seixantena d'homes de

Mollet i Gallecs. uQuasi tots els pagesos n'eren, especialment els aficionats
a la caga i que disposaven d'una escopeta... Hi eren en Paci), en Ramon
Falguera, els Valldeoriola, els de can Pantiquet, els de l'Hostal, l'Esteve

Net, en Jaume Boix, en Vallbona, els de can Tanus, els de can Pinyonat-
re, l'Enric Negre, els Fonolleda, els Pujol, els Estrada, en Prat, etc.,66

Amb la proclamaci6 de la Segona Rep(blica es temia que el Sometent
preguds postura a favor dels militars i es va ordenar recollirlos les armes;

mis rard es va decidir retornarlos-les:
nPer la Comandirncia dels Sometenrs de Caralunya ha estat ordenat a

Ies nostres autoritats municipals el retorn als nostres sometents de les

armes, municions i documentaci6 de qut foren espoliam els primers dies

de la Rep(blica.

"Per preg6 de I'Alcaldia foren convocats per diumenge a les onze del

mati, a casa del caporal del Sometent de Mollet, Sr. Viceng Mutge, tots els

individus d'aquest; de moment els fou retornada la documentaci6 i les

lnslgnres.
usembla que I'alcalde i regidor-dipositari de Mollet, Srs. Ti-rra iGuasch

han anat a Madrid per demanar que fos dissolt el nostre Sometent.,6;
A la fi de Ia guerra civil el Sometent resti dissolt, fins que el 1945 fou

reorganitzat amb la finalitat de combatre el maquis.

3.3.6. La Comissi6 de Responsabilitats

Al setembre de 1931 l'Ajuntament, per unanimitat, acorda nomenar els

regidors: en Joan Castell, en Josep Fortuny i en Pelegri Pi per formar una

comissi6 de responsabilitats per procedir a la revisi6 de I'obra municipal
del temps de la Dictadura.6s Aquesta Comissi6 de Responsabilitats publi-
car) i donari implia difusi6 l'abril de 1932 al resultat de les seves invesri-

gacions en un llibret titulat Membria que rendeix al poble de Mollet la
Comissitj d.e Responsabilitax nomenada per esclarir la gestii adminisnatiua

64. Mayol,Joan..Un poble,. Nostru Veu, gener 1934, nnm.3l.APMP
65. Organitzaci6 de genr armada no profesionrl, molt arelada a Catalunya, que acruava a

manera de policia rural. Suprim;da amb el Decrer de Nova Planm (1716), va ser reconstiruida

duranr la Guena Gmn. Tingud un gran proragonisme en la Guena del Francis.

66. Sol,: Tura, Joan. tvallet, k hi*itia que *guerx. Moller, 1981.

67. Nostre ldealdel 26 3-1932. APMP
68. Acta del ple municipal de I l-9'31. AMMV
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de l2poca de /a Dictadura, amb la qual no solament es pretenia el reinte-
grament dels diners mal administrats o estafats sin6 el descrddit total de

les persones responsables, com ho demostra l'6ltima pigina de l'escrit
adregat als ciutadans de Mollet:

uNosaltres compartim amb vosaltres aquesta febre de justicia davant
aquests inqualificables atropellos als nostres interessos, perd hem preferit
documentar-nos primer degudament i procurar-nos tota mena de justifi-
cants per exercir amb tota autoritat i en nom del poble, la reparaci6 d'a-
quells atropellos que aquells homes que ens governaven creien poder
cometre emparats per una perdurable impunitat.

,I als nostres enemics, a aquells homes infatuats i protegits per aquell
rdgim d'excepci6 els diem que nosaltres a les seves amenaces i a les seves

infantils missives per a coaccionar-nos davant un suposat rebrotament de

les seves forces, els contestem acusant-los cara a cara de prevaricaci6 i mal-
versaci6 de cabals i que sigui com sigui i alli on convingui, acompanyats
de la forga de la ra6 i en defensa dels interessos de tots els ciutadans els

exigirem el reingrds a la caixa municipal d'aquells diners que ells, com a
representants del poble, llangaren o arreplegaren.

,Ells no representen cap ideal politic, Ells seran sempre els represen-

tants d'aquella actuaci6 funesta i no podran intentar mai mds obtenir Ia
confianga dels molletans, ja que fins el mds joves de casa nostra quan veu-
ran que es passegen pels carrers de la vila els assenyalaran amb el dit, com
estigma de la incapacitat i de la vergonya.,

La premsa local es va fer ress6 de Ia gravetat d'aquestes acusacions:
nLa Comissi6 de Responsabilitats del nostre Ajuntament composta dels

regidors Srs. Castells, Pi i Fortuny ha publicat una memdria on es fan

greus acusacions a I'alcalde de la Dictadura Sr. Joan Serra. Podem abste-

nir-nos de reproduir aquestes acusacions perqub aquesta memdria ha estat

reparrida profusament pel poble. En ella anuncien que portaran aquest

assumpte als tribunals.6t

'Lafer de la Comissi6 de responsabilitats jugari un paper decisiu en

esdeveniments posteriors. Seri un tema d'enfrontament entre drera i
esquerra de conseqi.itncies imprevisibles al final de la Guerra Civil. La

investigaci6 dels comptes municipals de I'dpoca de la Dictadura posa en

relleu la mala gesri6 de l'Ajuntament, sobretot pel que fa referbncia a I'ar-
rendament de les aigiies a una empresa privada. A l'alcalde Joan Serra se

Ii demanen responsabilitats per la seva relaci6 amb aquesta empresa. La

Comissi6 firma un escrit que desprds lamenta haver signat. Posteriorment
es presenten alJutjat de Granollers per veure el paper i I'estripen. Durant
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els Fets d'Octubre, Josep Fortuny qualifica aquest fet d'assalt al Jutjat de

Granollers. Lany 1935 es deslliura de responsabilitats l'alcalde acusat, ja
que la resoluci6 del cas especifica que no hi troba matlria delictiva. Als
membres de la Comissi6 de responsabilitats, i en especial al Josep Fortuny,
mai se'ls perdonarir l'afer.u7o

Eleccions al Parlament de Madrid

Alcald Zamora convoci noves eleccions per al novembre de l'any 1933,
Amb motiu d'aquestes eleccions, els representants de la Lliga a Mollet

van treure una publicaci6 anomenada Realitats pu orientar el poble de

Mollet en les eleccions del novembre: nla seva vida ser) limitada. Thn sols

el precis per orientar al poble per a demanar-li que reflexioni en aquests

momenrs preciosos, i que no posi al davant gent quina invalidesa ha que-
dar ben demostrada,.Tr

Durant aquests dos anys de Repriblica es van produir dos fets que

repercutiren en aquestes eleccions:

- La reorganitzaci6 de la dreta, com a reacci6 fonamental de I'Esgld-

sia i de les masses catdliques contra la politica anticlerical dels republicans
d'esquerra i dels socialistes. S'organitd aixi un partit anomenat CEDA,
molt conservador, centralista, antiautonomista i antireformista, el lider
del qual va ser Josd Mar(a Gil Robles.

- Un cert neguit de la mitjana i la petita burgesia davant de les vagues r

les insurreccions anarquistes, que feu inclinar forga gent a votar centre-dreta.
Aquests fets, units a I'absentisme electoral dels anarquistes de la CN'I,

van donar el triomf a les dretes a tot Espanya i fins i tot a Catalunya, on
la Lliga i els seus aliats van aconseguir 26 escons, mentre que ERC nomds
en va obtenir 18.

EI vell trrroux, del Partit Republicir Radical, formh govern, encara que la

CEDA era el partit que havia aconseguit mds vots. Aquest govern inicih una

politica antireformista que va aturar o va desfer I'obra del primer bienni.
El cens electoral de Mollet era de 3.216 electors: 1.627 eren dones r

3.216 homes. Els electors es van dividir en set seccionsT2(era la primera
vegada que a Espanya votaven les dones).

uEls vots per I'Esquerra foren a Mollet de 1.202, per a la Lliga de 693,

3.3.7.

fou de 2.058.
pels radicals el 154 i per la coalici6 d'esquerres de 9. El nombre de votants

70. Pi, Carme. "Un rrbassane a l'atcaldia: FeliuTura". l/orq nnm.4. Moller delVallts, 1990.

7t. Realnax, novembre de 1933, nnm. l APMP
72. Nosne ldzal del 28-t 0-33. nnm. 1:11. APMP

Desprds d'haver entrat en crisi el Govern de ManuelAzafia, el president
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Des de les eleccions de juny del l93l la no ha d'
mds vots en detriment de I'Esquerra,

uEn les Eleccions del juny del 1931 l'Esquerra obrd el 90 o/o dels vors
la Lliga el 9 o/o.

Mollet i eb rus camps de conreu ah anls trenta.

Vra de Mollet dzs de la Pelleria.

obtenirdeixatLliga
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oEn les Eleccions de l'octubre 1932 l'Esquerra obt4 el 62 o/o i laLliga el

24 o/o.

,En les Eleccions del novembre del 1933 l'Esquerra obtd el 58 o/o i la
Lliga el 33 o/o,.7)

3.4. EL BTENNI CoNSERVADoR

l,es noves eleccions municipals del gener de 1934 van assegurar el

triomf d'ERC i van agreuiar la dicotomia entre una Catalunya governada

per parri$ d'esquerra i la resta de l'Estat, governat per la dreta.

cfi{rRt Ienlre Inlalmisla
Renntliua

[6do$ r tffidlu llmftnml

ULlr im

Fellu Tura Valldeorlola
Josep Fortuoy Torrenta
Pele{rl Pl Planellas
T€odor AoElsda Vlla
Enrlc Ora Bos&
Lloreng Pascual Solanes
Joan.Anrbr6s Lloreda
FranccEc Du.fi6 Vhyals
VoleDtI Corrijo& Grau
Istdrc RlbrE EEteYe
Joao Puusola Vllaceca

Suplcnts
RoEs€nd R.Iob Albcrt
Mlqucl Barcala Carbonell
Perc Rcverter Palau -
Enrlc Mcsetuer Oalt&
Joan Camp Mard

Papereta dz uotacioxt. Eleccions muniipab dz lbxy 1934. APMP

-3. No'm ldeal del J0 t 2-19J3, nnm. 133. A-PMI
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A les eleccions municipals d,el l4-I-1934 vota el mateix cens electoral
del novembre i es faran d'acord amb la nova Llei Municipal Catalana. Es

triaran 16 regidors: I I per majoria i 5 per minoria. Es votarir per llistes.

De la llista de cada partit seran elegits els I I de la llista mds votada i els 5
de la segiient.Ta

prnro,

El Centre Catalanista RepubliciL a Mollet es presenta a les eleccions
adherit al partir d'Esquerra Republicana de Catalunya. ERC era un
panir catalanista d'esquerres que s'havia creat a Barcelona l'any 1931,
com a resultat de la fusi6 del Partit Republici Catali, el Grup de l'O-

l'Estat Catali i nombroses entitats republicanes i catalanistes.
Francesc Macii i Lluis Companys foren els dirigents mds destacats. El
seu principal drgan de premsa fou La humanitat. Desprds de la victdria
a les eleccions municipals del l2 d'abril de 1931, esdevingui el parrit
hegemonic a Caralunya fins al 19J9.

Pel CCR es presentaven Tirra, Fortuny, Pi, Anglada, Orra, Pascual,

Ambr6s, Dufi6, Contijoch, Ribas i Punsola; i com a suplents: Rafols,
Barcala, Reverter, Meseguer i Camp. Per la Lliga: Santamaria, Sold,
Oliveras, Sans, Marquina, Giralt, Moly, Careta, Negre, Camps i Ribas,
i com a suplents: Sagret, Ciurans Tint6, Ciurans Parera, Casas i Fal-
guera.tt

El CCR va obtenir 1.413 vots i la Lliga, 1.084.76

L1 de febrer de 1934 es constitueix l'Ajuntament:
Alcalde president: Feliu Tirra Valldeoriola
Alcalde 2n: Josep Fortuny Torrents
Alcalde 3r: Pelegri Pi Planelles
Alcalde 4t: Enric Orra Bosch

Consellers de CCR:
Teodor Anglada Vila
Lloreng Pascual Solanes

Joan Ambr6s Lloreda
Francesc Dui6 Vinvals
Valenti Contijoch Grau
Isidre Ribas Esteve

Joan Punsola Vilaseca
Consellers de la Lliga Catalzna:

Joan Soli Font

74. No'ic ldzal, del30-12-1933, ndm. l33.APMP
75. Papereres de votaci6 de les eleccions municipals del 1934. APMP

76. Doc. "Eleccions 
Organs Municipals t934,,211394. AMMV.
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Jacint Oliveras Lapasset

Josep Sans Rosell

Jacint Marquina Ferrer

Josep GiraltTT

uEn nom de la majoria s'aixeca a parlar el Sr. Fortuny idiu que ha de

trencar la costum establerta de saludar cordialment a la minoria consisto-

rial, per una repulsa pels baixos procediments caciquils emPrats per aques-

ta en el periode electoral i per la campanya d'insidia i calumnia sostingu-

da contra els components de la corporaci6, esmenta la campanya electoral

amb els homes de la Dictadura que es troben comPresos en unes resPon-

sabilitats que persegueix I'Ajuntament, i requereix a la minoria per a que

fixi el seu criteri en aquest assumpte, ja que, diu, no representa cap sentit

politic, palesa el criteri de la majoria de no voler restringir el control i fis-

calitzaci6 de la seva obra per facilitar la critica adversiria, ia que ells pen-

sen actuar amb fets...r78

Les acusacions i censures a la Lliga seran una constant en el Consisro-

ri durant el temps de I'Ajuntament d'esquerres. Normalment les acusa-

cions les fari un representant d'ERC, en Josep Fonuny. Aixd es veu amb

motiu de la Llei dels rabassaires, quan en Fortuny proposari que nl'A-

juntament acordi censurar actituds i procediments anti-Patridtics del

partit de la Lliga Catalana, Protestanr, com catalans, del procedir indig-
ne i trardor davant el plet actual propi d'antics col laboradors del pisto-

lerismeo.T9

I amb motiu dels fets ocorreguts a Madrid per la Isidrada, Fortuny

declara: uPensava que a la Lliga Catalana hi havia homes de bona fe,

aquest partit no pot excusar llur ParticiPaci6 a l'acte que ha portat vessa-

-.nt d. r"trg i, per tant, no Pot ser acceptada I'actitud passiva dels dos

consellers d'aquest partit, el que parla creia es defensarien, perd veu que

donen la m) als homes que han tornar tacats de sang humana, ide-mana

diguin el concepre que eis hi ha merescur l'acte celebrat a Madrid."sn
"Quan 

al sete-bri els consellers de la Lliga deixen d'assistir definitiva-
ment als plensst en Fortuny es dirigeix al Sr. Giralt Pregant-li que: (com

a representant de la Lliga Catalana que ancoratge als seus amics per a que

77. ElSr Sanramaria no formari part del Consistori, jaque ocupa el drrecdejutge municipal'

que era incompatible amb el de regidor.

78. Acta del ple municipal de I'l-2-34. AMMV
79. Acra del ple municipal del 13'6-34. AMMV
80. Acta del ple municipal del 13-9-34 AMMV
81. Acta del ple municipal del 27'9'34 AMMV
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comParegurni mes en moments que el seu

Parlament CatalI .

3,4,1. F-l conflicte rabassaire

Al camp, el problema principal era
comptava amb els vots del principal sindicat camperol, la Uni6 de Rabas-
saires, proposi de redactar una llei, la Llei de contractes de conreu,3z <1uc

donds mds estabilitat als arrendaments i la possibilitat als pagesos d'ad-
quirir la propietat de la terra en certes condicions. Aixd I'enfront) amb
I'lnstitut Catali de Sant Isidre, centre dels grans propietaris rerrarinenrs,
que tenia el de la

A Mollet en Feliu Thra, com a presidenc de la Unici de Rabassaires. posa
de manifest la necessitat d'una llei que reguli els contractes de conreu:

uTot just constituits (el Sindicat) va c6rrer la idea a l'empar d'una llei
dictada per govern de la Repriblica d'anar a Ia revisi6 dels contracres d'a-
rrendament que d'una manera desmesurada
propieraris a l'ampar del vell rigim.

anat augmentant els

uVolent procedir amb justicia i equitat, vam convidar a una reuni6 els

propietaris de terres a fi de mirar de posar-nos d'acord, acudint nomds que
una exigua minoria que per si sols no podien resoldre res. Aleshores vam
prendre I'acord de concedir vuit dies de temps perqud els propietaris no
assistents podessin contestar les nostres peticions, no dignant-se ni tan
sols contestar, inferint-nos com un dels greuges mds grans que es pot fer
a un home o bd a una col.lectiva el de no fer ni tan sols cas ni voler enrrar
en negociacions. Ensems, I'Institut Agricola Catali de Sant Isidre ens

declarava la guerra, prenent l'acord d'expulsar del seu si el propietari que
intentds un acord amb els seus parcers, i que en canvi el que s'oposds a tot
acord, ant si la reclamaci6 feta pel parcer era justa o injusta, obtindria tot
I'ajut moral i material del dit Institut. Emparant-nos en Ia llei, vam pre-
sentar al Jutjat 400 instincies de revisi6, esperant que el
compensaria els nostres anhels de justicia.

,Amb la llei agriria que es discutir) al Parlament, de les nosrres

82. El principal objecdu de la llei era millorar les condicions del conrracte de .rabasa morra,
dels vinyaters i donar-los la possibilitat d'esdevenir propietaris de les teres q
parcers. fanicle 10 garantia un periode ninim d'arendamenr de sis inys, i I'ardcle 27 disposava
que el censualista fos compensat, a la fi del seu contracre, per totes les millores permanents fetes

en la rena. Larricle 44 li donava dret a comprar les terres que hagucs trebrllar durinr un 
'ninim

de divuit anys. Lanicle 74 esrablia uns comir€s d'arbitrarge que havien d'aprovar els preus i les

condicions de pagament. Larricle 85 esrablia el procediment d'apellaci6 davanr el Tribunal Carah
de Casaci6. L.a nova llei topi amb la ferma oposici6 de la Lliga, la qualsostingui que la llei 

"iolava
els drets de propiemr privada.

partrt es relntegraaquests

el dels rabassaires

al

d'ERC, que

Lliga.suport

havien

resukar obringur

algunes



reivindicacions tindran satisfacci6 i continuarem lluitant per tal d'assolir
que els treballadors de la terra que durant segles i segles s'han vist explo-
tars obtinguin el lloc que dins d'una p)tria lliure els hi pertany de dret, no
permetent mai mds les injust(cies passades que, com el pacte de la fam,
havien fet cilebres alguns propietarisu.8l

Els debats de detall amb prou feines havien comengat quan les eleccions
de novembre de 1933 van produir una majoria de centredreta a Madrid.

Vista de I etglisia panoquial
de Mollet al 1934.
A I'abril dz 1934 l'akaAe.
en Fortuny demani a k
paniquia que fes tocar les

campanes de I'esghsia amb
motiu de h manifestaci|
anttfeixista que se cebburia
a Barcelona el dia 29
dabril. El reoor es negii

a tocar bs campanes, cteant
un alne pant de ficcii ente
lAjantamext i la paniqxia
de Mollet.

El dia I I d'abril de 1934, el Parlament de Catalunya aproviL la Llei de

Contractes de Conreu, amb I'abstncia de la Lliga. AJeshores la Lliga, espe-

cD la llei al Tiibunal de Garanties Constitucionals de Madrid. Aquest tl-
bunal declad que la llei era anticonstirucional adduint que el Parlament

ronada pels propietaris de l'lnstitut Agricola Catal) de Sant Isidre, denun-

de Catalunya no tenia atribucions per legislar en aquest terreny. El pro-
blema un calre entre centralisme autonomlsme-Ipoliticadquiri

83. Tura. Feliu. .ElSindica( Agricols". Llura,12 d alxil de I912, nlim. 15. APEM.
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Amb motiu de la manifestaci6 que l'lnstitut Catalh de Sant Isidre con-
voca a Madrid l'Ajuntament de Mollet es pronuncia declarant:

u...el disgust amb que el poble de Mollet ha vist la tolerincia isuport
prestat pel govern de la Rep(blica a les dretes feixistes espanyoles amb
motiu de l'acte celebrat a l'Escorial el proppassat diumenge, dia 22, com-
pletament boxorn6s per tot poble que es tingui per liberal, i a I'ensems

preguen es proposi a l'Ajuntament l'adhesi6 oficial a I'acte antifeixisra que
el vinent diumenge dia 29 es celebrar) a Barcelona, com a protesta de

I'imperialisme de les dretes espanyoles.,sa

Quan es coneix el veredicte del Tribunal de Garanties Constitucio-
nals, el Consistori ho considera com (una agressi6 a Catalunya, negant
competencia per legislar a I'organisme que is I'tinic sobid dins la nos-
rra terra, davant del greuge comds, diu, i amb ple sentit de la responsa-
bilitat com catalans s'ha de fer l'uni6 sagrada de tots per fer front a I'e-
nemic, quin esperit secular ha rebrotat, posant per damunt de tot
Catalunya i les nostres llibertats conquerides el 14 d'abril del 1931. Pro-
posa s'adreci al President de Catalunya I'adhesi6 incondicional d'aquest

junramentu.t5
Al juny, el Sr. Ambr6s, d'ERC, proposa que, a causa dels moments

actuals pels quals travessa Catalunya, es tingui preparada una guirdia o
cos de ciutadans voluntaris disposats en tot moment per Ia defensa de les

Ilibertats caralanes86 i que es compri el material adient necessari per pre-
parar-los.87

Isidre.

acords:

a la Repriblica.

84. Acta del ple

85. Acta del ple

86. Acta del ple

87. Acta del ple

Al setembre el Centre Catalanista Republici de Mollet, per posar fi al
conflicte dels rabassaires, proposa a I'Ajuntament que adopti els segiients

n lr. Adregar-se al Govern de Cata.lunya perqui declari traidors a Cata-
lunya i a la Repfblica a tots els components i adherits a I'lnstitut Catali
de Sant

2n. Que se'ls apliqui la Llei espanyola de la reforma agr)ria, parlgraf
que fou aplicat als cavallers del l0 d'agost,88 que foren considerats traidors

3r. Que les finques aixi expropiades siguin entregades per la seva admi-
nistraci6 i custddia a les entitats obreres iagricoles dels pobles en qui esti-
guin assentades.

municipal del 26-4-34. AMMV
municipal del 13-6-34. AMMV
municipal del 2l-6-34. AMMV
municiprl del 5-7-34. AMMV
I'intent de cop d'esrar del sentral Saniurjo.
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4t. LAjuntament d'aquesta vila declara veins indesitjables tots els de

Mollet que amb llur presdncia contribueixen al desenvolupament dels fets

luctuosos ocorreguts a Madrid amb motiu de l'Isidrada.

5d, LAiuntament esbrinari amb certesa quins foren els veins de Mollet
concurrents a l'lsidrada i llur nom seri posat a la vindicta
el poble sipiga quins s6n els traidors a Catalunya.

6i. Donant el cas d'obrir-se una subscripci6 p(blica per a minorar en

Io el dol de les families per la culpa dels mals cata-

lans, aquest Ajuntament a mds de contribuir amb la quantitat que cre-

gui mds adient, contribuid a I'ensems amb
imposades als regidors de la Lliga Catalana,
flersu.89

Finalment, al setembre de 1,934, el Parlament de Catalunya aprov) una

modificaci6 de la llei, perd els fets del Sis d'Octubre van provocar la seva

del rriomf del Front d'Esquerres al 1936.

prlblica perqut

possible

si6 fins desprds

dissortades

la totalitat de
aliats naturals

les multes
dels boti-

susPen

3.4.2. Els Fets d'Octubre

govern

Pero,

acceptafla
I

I

I

I

I

1

I

I

l
t
.f
I

En les eleccions generals de novembre de 1933 van guanyar els partits

de centre dreta, perd la Generalitat va continuar governada per ERC.
L1 d'octubre la CEDA retiri la seva confianga al Govern Samper t

comunicl que no cap nou sense una PartlclPaclo consl-

derable de la CEDA. El 4 d'octubre de I934 es va formar un nou govetn'
que presidia el centrista Lerroux i que incloia tres ministres de Ia CEDA.
Els republicans d'esquerra i els partits obrers van timer l'establiment a

Espanya d'un rtgim feixista. El 5 d'octubre van declarar la vaga general,

que fracassi a Madrid, perd que a Ast(ries es convert{ en una insurrecci6

armada, ofegada per I'exdrcit sota el comandament del general Franco des-

prds de quinze dies de combats. El mati del 5 d'octubre, Lerroux havia

declarat ja I'estat de guerra a fut(ries.
La iniciativa dels socialistes de Madrid a favor d'una vaga general fou

seguida a Catalunya per I'Alianga Obrera, un grup de petits Partits mar-

xistes dirigit per Joaquim Maurin. Ni la CNT ni els rabassaires no for-
maven part de I'Alianga. Segurament, molts obrers anarquistes

seguien les consignes de Maurin, perqui el divendres 5 d'octubre Ia vaga

general fou molt eficaE a Barcelona, Lleida i als barris industrials de la
Ciutat Comtal. LAlianga exigia que el Govern de Companys distribuis
armes entre els obrers, i declarir que, si Ia Generalitat no ho feia, els matei-

xos obrers proclamarien Ia Repfblica catalana,

89. Acta del ple municipaldel 13-9-34. AMMV
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A Mollet la vaga general fou seguida massivament. Es va crear un
Comitt Revolucionari format pels regidors del CCR: en J. Pedrerol, en

J. Castells, en J. Fortuny, en F. Tura i en P Pelegri, que durant el dia 5 van

fer c6rrer unes octavetes en qut es llegia: .Abans que el feixisme la Revo-
luci6 Social. Demanem que la vaga iniciada avui sigui mantinguda fins a
noves ordres", signar pel Comiti Revolucionari.n0

El dia 6, al vespre, Companys parl) des del balc6 de la Generalitat, t

les seves paraules van ser transmeses per ridio per tot Catalunya. Digud
que Ia Rep(blica era amenagada per les lorces monlrquiques i leixistes t
que s'estava produint a tota Espanya un alqament general en defensa de

la Repfblica: que la nCatalunya liberal, democritica i republicana,
havia d'actuar en solidaritat amb Espanya. Desprds proclami ul'Estat

Catalir dins la Repfblica Federal Espanyolar i inviti un (govern Provr-
sionalo a establir-se a Barcelona. Utiliui aquesta f6rmula amb l'espe-
ranga que, com per I'abril de 1931, es poguds negociar un compromis
satisfactori.

Desprds del parlament de Companys, els carrers de Barcelona eren gar-

rebi deserts. Durant una o dues hores, els seguidors de Companys van

mantenir l'esperanga que I'extrcit, la Guirdia Civil, Ia Guirdia d'Assalt i
la policia s'unissin a la Generalitat o, almenys, com al 1931, s'abstingues-

sin d'intervenir. Perb quan el general Batet declariL l'estat de guerra, a les

deu del vespre, totes les unitats militars i de policia obeiren les seves

ordres. Un cop fou evident el frac)s de I'algament (cap a les onze del ves-

pre) Companys i Batet negociaren durant tota la nit i la Generalitat es

rendi oficialment a les sis del mati del 7 d'octubre. A les escaramusses de

Barcelona van morir de quaranta a cinquanta persones.

La Generalitat fou suspesa, i hom empresoni el president Companys,
la majoria del Govern, molts parlamentaris i les autoritats municipals. El
president Companys i el seu Govern van ser jutjats i condemnats a trenta
anys de pres6. La major part dels ajuntaments foren destituits, i la Llei de

Contracres de conreu, anul.lada.
uAl 6 d'octubre del 1934 I'alcalde, aleshores en Feliu Tura, va fer tocar

sometent per reunir la poblaci6 a la plaga, que hi ha davant de l'Ajunta-
menr, ien Feliu des del balc6 va fer un discurs proclamant I'Estat Catal)

-a imaLge del que havia let en Companys-.

'Aquell dia a Mollet no va succeir cap altre fet sin6 que la gent de la
FAI de la poblaci6 es varen traslladar a Granollers, alli va haver-hi alter-
cats, fins i tot va haver-hi alguns morts.ret

90. Sumarissim d'urgancia d'en Josep Fonuny. Capitania General.

91. Tesrimonj d'en Josep Rota.

I'
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Du del balci de

Tuta, proclamii
APJV

I'Estat catali.
el dia 6 d'octubre de

Placa Prat de k Riba.

1911 |'abaHe de Mollet. en Felit
Font:Dix y Fe y Patria, 1939.

92. Sumarissim d urgincia d en Fonuny.

91. Doc. l 15/3450 del 6-9-4. Declaraci6

Alguns testimonis donen mds empenta al discurs:
.Fortuny sali6 al balc6n del Ayuntamiento a Proclamar el Estado cata-

Lin. Desde el balc6n ofreci6 armas al piblico 5e rraslado a Barcelona para

ayudar a los revolucionarios de Companys, pero como Companys ya se

habia entregado volvi6 a Mollet a esconder las armas,.')l

"En el Ayuntamiento el dia 6 de octubre se levantd bandera separatis-

ta. A continuaci6n se celebr6 un mitin donde se hallaban todos los com-

ponentes del Ayuntamiento,.er
.Aquella noche un ciudadano fue sobre lu 23 6 24 al cuartel de la

Guardia Civil, solo, sin armas y habl6 con el comandante del puesto,

Miguel Miguel Miguel y le avis6 del prop6sito de los elementos subleva-

doi de as"itar la casa cuartel para desarmar a la f:uerza, indicando al

comandante que estuviera preparado. La fuerza del Puesto tenia orden

para concentrarse en Barcelona. Gordi dijo que no llegaria la fuerza a la

Esraci6n del Ferrocarril, por hallarse los teiados y terrados de las casas ocu-

padas por elementos armados, y a los pocos momentos se Ptesentaron
varios individuos entre los que estaban los concejales Forruny y Pelegri;

Capirania General.

del capellir Angel Maninez. AMMV
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era un grupo armado, a los cuales pudo convencer el comandante disua-
didndoles del prop6sito y decidiendo los guardias no salir para Barcelona.

,En la misma noche los dirigentes del Ayuntamiento de izquierda se

trasladaron en su auto al pueblo de Montmel6 donde tomaron parte de la
destituci6n del Aryntamiento de derecho i la proclamaci6n de Estado
Catalln.ue{

Lalcalde, en Feliu Tura, el tinent d'alcalde en Fortuny id'altres es van

:

I

I

t

El diumenge, dia 7 al mati en anar al jutjat, el jutge en Ramon Salvat
otrobi a la plaga de I'Ajuntament 4 6 5 corxes i que la corporaci6 muni-
cipal havia fugit, no restant mis autoritat en el poble que ell. Es va fer
c)rrec de l'Ajuntament ordenant I'entrega dels cotxes als seus propietaris,
i la recollida de les armes que es trobaven en I'Ajuntament, les quals va
manar amagar en un pou de I'escorxadot a la fi de que no es fessin amb
elles els de la FAI. Que el mateix dia al demati arribi. el comandant del
"Puesto de Ia Guardia Civil" que orded. la clausura de I'Ajuntament. Ell
va donar compte d'on va amagar les armes. Que aquella nit el mateix
comandant del "Puesto", que era el Sargent Miguel de Miguel, va ordenar
al declarant que es fes cirrec de la Plaga amb la fi de que es fes complir
I'ordenat en el Ban del Capiti General.ue5

haver d'amagar, perd posteriorment varen dsser detinguts i empresonats i
se'ls va fer un consell de guerra pels fets succeits.

ul-a detenci6 s'allargh mis del que es pensaven. Primer s6n reclosos al
Palau d'Exposicions, on s6n vigilats per legionaris del Terg i on s6n visi-
tats per amics de Mollet. Posteriorment passen a la Model. Tant Esquerra
com Ia CNT obren subscripcions per als seus empresonats, si bd ho fan
separadament. Lagost de 1935 Ia causa seguida per lajurisdicci6 militar
contra ells passa a jurisdicci6 ordin)ria del jutjat de Granollers, el qual exi-
geix de cada un d'ells una fianga personal de dues mil pessetes de respon-
sabilitat civil.ne6 I els detinguts seran alliberats.

En Feliu Tura escriu des de Ia pres6 Model a la seva familia: o... fins avui
no sd per qut estic presoner i tampoc puc capir qut em por passar perqud
aqu€st govern com el de Samper no resol res i com la nostra durada aqui
deptn del que resolgui el govern...,.e7

Segons les causese8 que es porten a terme en acabar la guerra, quinze per-

9 .4.

95.
96.
97.
98.

Revisi6 i depuraci6 de I'adminisrratiu*ecrerari en Nicohs Godina ToriL duta a terme
I'any 1941. Doc 135/3450. AMMV
Causa nLlm. 3.594. Capirania Generat de Barcelona.

Pi, Carme. .Un rabassane a I'alcaldia: Feliu Tun'. lvaras, nnm. 4. Moller del Vall.s, 1990.
Correspondincia de la familia Tura. APEM.
Tribunal Tercero Terrirorial. Capnania General de Barcelona.
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sones de Mollet, entr€ regidors i cenetistes, van ser acusades de prendre
part en els Fets d'Octubre (en J. Alemany, en V Falomir, en J. Fortuny, en

J. Gordi, en J. Marquina, en J. Maynou, en V. Maynou, en J Mdndez, en

M. Navarro, n'E. Orra, n'A. Pdrez, en P Pi, en J. Punsola. en J. Roca i en

F. Tirra) i d'elles consta que set van ser detingudes i processades (en J. For-
tuny, en V. Maynou, en J. Mdndez, en M. Navarro, en P Pi, en J. Punso-

la i en F. Tlra) al 1934.e')

Desprds dels Fets d'Octubre l'Ajuntament de Mollet fou substituit per

una Comissi6 Gestora presidida per en Joan Gay Carner fins al maig del

1935 en qui es constituiri un nou consistori, seguint el Decret i Ordre
de la Presidtncia de la Generalitat del26 i 29 d'abril. Durant el temps

en qut presideix I'Ajuntament I'alcalde gestor no es faran actes de les reu-
nlons.

3.4.3. la Corporaci6 de 1935

El tres de maig del 1935 es forma una nova corporaci6 municipal.
uEn presincia de l'alcalde gestor que ha de cessar, en Joan Gay Carnd,

els senyors Josep Ribas Falguera, Jaume Pi Vallbona, Domtnec Ramos

Ferndndez, Joan Comaddn Esteva, Ram6n Esteve Calzada, Jaime Moly
Lloreda, Andreu Ciurans Parera, Jesris Cerezo Tuset i Vicenq Gali Moly
que han integrat la nova corporaci6 municipal segons Decret i Ordre de

la Presidincia de la Generalitat de Caralunya del 26 i 29 d'abril dltim, res-

pectivament, per tal de celebrar la sessi6 de constituci6 d'aquest A.junta-

ment, conlorme disposen el Decret esmentat i els articles 107 al 113 de la

vigent Llei Municipal Catalana...
En la votaci6 secreta i per mitji de paperetes es procedeix a l'elecci6

d'alcalde. Despris d'haver votat tots els consellers presents es d6na el

resultat segiient:
Alcalde president: Josep fubas Falguera

Alcalde segon: Jaume Pi Vallbona
Alcalde tercer: en blanc (14-5-35 votaci6 alcalde tercer Isidre Manils

Marquds).
AJcalde quarr: Joan Comadrin Esreve.

regidors de la Lliga Mutge, Giralt, Camp,
Soli, Oliveres, Sans i Marquina. En el ple del 5-6-1935 es llegiri el Decret
de la Presidincia de la Generalitat de Catalunya del25 d'e maig pel qual
cessen els regidors Sold, Oliveres, Sans i Marquina i s6n substituits pels

Srs. Escura, Negre, Segret i Falguera.o

99. Segons Pi. Carme. Op. r/r. Pxsen per la presr; cinc componenrs d'ERC i rerc de la CNT.

S'excusa I'assistincia dels
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3.4.4, La suspensi6 de I'Estatut i els nous governs

Loctubre de I'any 19341'Estatut va ser suspds i s'establi I'estat d'excep-
cio. Es nomeni un governador general que deix) en suspensi6 totes les

reformes dutes a terme per la Generalitat,
Al gener de 1935 es formi un Consell de la Generalitat integrat per

parrirs conservadors i amb les seves competbncies mot retallades.

tjabril de 1935 el radical Pich i Pon formi un govern amb homes de la

Lliga, radicals i de la CEDA, i es van engegar una altra vegada alguns dels

serveis transferits. Un esc)ndol econdmic provoci la caiguda de Pich i Pon

3.4.5. ks eleccions del febrer de 1936

i dels radicals.

Per a les eleccions generals de febrer de 1936, els partits s'agruparen en

dues grans coalicions: tots el grups d'esquerra i centre esquerra van fotmar
el Fronr d'Esquerres, equivalent catalh del Front Popular espanyol, men-
rre que les formacions de dreta van constituir el Front Catali d'Ordre,
encapgalar per la Lliga Catalana.

El programa del Front d'Esquerres es basava en tres punts fonamentals:
el restablimenr de I'Estatut, l'amnistia dels presos politics detinguts arran
del sis d'octubre i I'aplicaci6 de la Llei de contractes de conreu.

El Front Catalir d'Ordre agrupava la Lliga Caralana, els radicals. Ia
CEDA i els partits d'extrema dreta monirquics icarlins, anriliberals i
antrerrtonomtstes.

Lixit del Front d'Esquerres va ser palis. Un 59 o/o dels vots (700.043)

els proporcionir 31 diputats,2l dels quals eren d'ERC i els altres es repar-
tien entre USC (quatre), Uni6 de Rabassaires (dos) igrups socialistes t

comunistes (quatre), mentre que el Front Catall d'Ordre, amb el 4l o/o

dels vots (483.791), obtenia nomds 13 diputats. Hi va haver un esclat d'a-
legria entre les forces d'esquerra. Tot seguit va ser decretada I'amnrstta
politica, va tornar el Govern de la Generalitat i es va restablir l'Estatut.

nl-os acontecimientos se han sucedido vertiginosamente despuds de la
victoria electoral del Frente de Izquierdas. En esta poblaci6n la diferencia
a favor de dicho Frente fut de 655 votos. El lunes, por la noche, tom6
posesi6n el Ayuntamiento popular, elegido en enero de 1934. El alcalde

gestor saliente, don Josd fubas, di6 posesi6n al alcalde popular don F€lix
Tirra y a los demis consejerosr.'oo

,Lendemi de les eleccions, despris d'una reuni6 pleniria del consitort
d'en Josep Ribas, es reuneix l'antic consistori d'en Feliu Tirra per prendre

t00. La Vansuadia, 23-3-36.
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possessi6 dels seus antics cirrecs i fer nconstar que no accepten cap acte de

gesti6 poliric com administratiu de les comissions gestores succeides desde

la data de Ilur suspensi6u.ror
Es reuneix a les 19 h el consistori d'en Feliu Ti-rra Valldeoriola amb

Josep Fortuny Torrents com a alcalde 2n,
El consistori resta lormat per tot I'equip del CCR:
Pelegri Pi Planellas, alcalde 3r
Enric Orra Bosch, alcalde 4t
Teodor Anglada Vila
Llorenq Pascual Solanes

Valenti Contijoch Crau

Joan Ambr6s Lloreda
Francesc Duf,6 Vifials
Isidre Ribas Esteve

Jacint Marquina Ferrer
.El primer ds enviar un telegrama de salutaci6 al Govern legitim de

Catalunya, empresonat, i un altre al President interi de la Generali-
tat...u.r02 Aixi nquan se signa el Decret-Llei que d6na l'amnistia als presos

' ':liciraci6 al President de la Ceneralirares torna a envtar un telegrama oe r(
iConsellers que han soferr condemna".r0l

El 20 de febrer es concedeix l'amnistia als presos politics: nAl recibirse la
noticia de la libenad de los presos politicos y sociales, hoy se han colocado
colgaduras y barderas en las Casas Consistoriales y numerosos domicilios
particulares, repicando asimismo las campanas en sefial de jribilo.,re

uEls consellers de la Lliga no prenen possessi6 de llurs c)rrecs fins al mes

d'abril quan ja havia passat el termini previst.otot
A Caralunya I'1 de marg el president Companys va ser rebut clamoro-

sament a Barcelona (nTornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a

vtnceru, va dir des del balc6 de la Generalitat) i, un cop restablert I'Esta-
tut, es va reprendre el procds de traspassos que culmin), el juny, amb el
trasp)s de I'Ordre Priblic. Es pos) en marxa la debatuda Llei de Contrac-
tes de Conreu, es concedi una amnistia general i s'obligiL els amos a read-

metre els obrers i els pagesos acomiadats des de I'any 1933. Pel que fa a la
Lliga, torni al Parlament per acomplir el paper d'oposici6 lleial.

Dins de Ia onada anticlerical en qut viu Catalunya, .el dia 1-2-1936 a

l0l. Acta del ple municipal del l7-2 36. AMMV
102. Acra del ple municipaldel 18-2-36. AMMV
103. Acra del ple municipal del 20-2-36. AMMV
't04. La Vanguatdia del 223-3-36.
105. Acra del ple municipal dcl l9-l'36. AMMV
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les onze de la nit es produi un incendi a I'esgldsia parroquial de Mollet i
es cremaren solament unes cadires ibancs, no essent molt considerable la
pdrdua ja que fou apagat de seguida per molta gent de la vila i veins que
acudien a apagarJo.

,S'ignoren les causes del fer i si veritablement hi ha autors o solament
si es rracra d'un accident casu"l.u'ou El Sr. Camp far) constar en acta Ia

protesta del Consistori per l'acte vergony6s realizat el dissabte antertor
amb motiu de la crema de l'esgldsia parroquial. Es demana que es faci el

possible per descobrir els autors.

3.4.6. La reestructuraci6 del moviment obrer

Al setembre de I'any 1935 s'havia creat el POUM, que unia el BOC r

l'Esquerra Comunista d'Aldreu Nin, profundament antiestalinista. No va

tenir una gran base de masses obreres, perd es mostri molt actiu i radical.
En el moment d'esclatar el opronunciamientou militar, al juliol de

1936, aparegul. el PSUC, format pels grups socialistes catalans, el grup
ortodox comunisra (PCC) iel Partit CaLali Proletari.

La CNT adquiri mis forga quan, desprds del congrds de Saragossa

(maig de 1936), gairebd el 60 % dels ffentistes/sindicalistes van tornar al

grup; perd mentre a Espanya es produia una colJaboraci6 entre UGT i

CNT, a Catalunya els anarquistes, de molt la forga predominant dins el

m6n obre6 van preferir fer la seva politica revolucionlria, cada vegada mds

influida pel grup de Ia FAI.
A Mollet el partit que tenia forga era ERC, mentre que el PSUC i el

POUM es constitueixen a Mollet quan ja havia comengat la guerra. El
sindicat amb mis forqa era la CNT, a la indfttria. La UGT, impulsada pel
PSUC durant la guerra, no va tenir gaire ressd a Mollet. Al camp, el stn-
dicat mis important va ser la Uni6 de Rabassaires, malgrat que la CNT
va tenir Ia Col.lectiva de Camperols, que agrupava els jornalers, perd que va

ser minorit)ria comparat amb la UR.
Una constant segueix sent la crisi de la indtstria molletana; al mes

de febrer la Teneria estava parada: ul'estat de crisi que travessa la pobla-
ci6 per rrobar-se la Pelleria parada,,r07 Es parla d'enviar un telegrama al

Ministeri d'Hisenda sol.licitant una soluci6 al problema monetari d'a-
questa ind(stria, Can Flbregas travessa un mal moment, de manera
que €sri autoritzada per la Conselleria de Treball per reduir jornades

106. La Dona Catakna, nnm. 542. Batcelona, 13-3-36. APMP
107. Acta del ple rnunicipal del 20-2-36. AMMV

laborals.
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3.5 RECAPTTULACIo

Els mesos anteriors a les eleccions municipals de i93l a Mollet es viu
el mateix ambient entusiasta i polititzat, amb el ressorgiment de sindicats
i partits politics, amb les noves aliances, amb les manifestacions de pro-
testa a favor de la llibertat dels processats politics i de la tornada dels exi-
liats, que es iespira a la resta de Catalunya.

Quan el 12 d'abril se celebren les eleccions a Mollet, el Partit Catala-
nista Republici no tindrl riva.l: formari un consistori monocolor. Lfnic
partit que li podia fer front era la Lliga Regionalista, perd aquesta s'havia
retirat de les eleccions dos dies abans.

El nou alcalde, en Feliu Tirra, del CCR, de seguida es va fer c)rrec de

I'alcaldia i proclami oficialment la Repfblica Catalana enmig d'un
ambient eufdric, de la mateixa manera que en Francesc Macii i en Lluis
Companys havien fet a la plaga de Sant Jaume a Barcelona.

EI nou Ajuntament adoptar) les mesures tipiques d'un partit catalanis-
ta d'esquerres com ara eren: la catalanitzaci6, la politica de crear ocupaci6
en les obres pfbliques, l'atenci6 a l'ensenyanga i Ia revisi6 i la investigacid
de la tasca del consistori en l'tpoca de la dictadura de Primo de Rivera.

Tambi es donarl un cert enfrontament amb l'esgldsia.

La participaci6 del consistori en Ia catalanitzaci6 es va reflectir en la llui-
ta per l'aprovaci6 de l'Estatut de Nriria i en la catalanitzaci6 de la docu-
mentaci6 oficial i dels noms dels carrers.

La creaci6 de la Comissi6 de Responsabilitats per tal de revisar la ges-

ti6 municipal del temps de la dictadura va ser una font de problemes,.ia
que no nomds pretenia el reintegrament dels diners mal administrats sin6
tambd el descridit de les persones responsables.

El tema de I'ensenyament va ser present en la major part de les reunions
consistorials i formi part del programa de la gent d'esquerres.

Els tres objectius, quant a ensenyament, que es va proposar el Consis-
tori se centraven en:

- Escolaritzar el major nombre d'infants, pel que es projectar) la cons-

trucci6 de nous grups escolars.

Larrelament dels professors a la localitat, pel que es procedid a la

construcci6 d'habitatges per als mestres.

- Afavorir un ensenyament modern i en catali. Des del setembre del
l93l el primer grau es fari nomds en catalir, amb coldnies des de l'estru
del 1932 i laic i priblic a l'octubre de 1936. Se suprimeixen les escoles pri-
vades i eclesiistiques, ineix la coeducaci6 des de comengaments de 1937.

Durant tot el periode republid, Mollet, de la mateixa manera que passa

amb el govern de Catalunya, ser) d'esquerres, fins i tot en les eleccions
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generals es vorari I'esquerra (en les eleccions generals de juny de 1931, el

90% dels vots van ser per a l'esquerra, a les segones eleccions generals, al

novembre de 1933, es torna a votar l'esquerra, amb el 627o dels vots, i en

les rihimes eleccions del febrer de 1936 I'esquerra torna a arrasar). Es per
aixd que a Mollet es va viure de prop I'enfrontament que es donari durant

intensitat, fruit de I'oposici6 entre dreta i esquer-

elegit el

persona a l'edifici de l'Ajuntament i reclama a l'alcalde gestor, en Josep
fubas, l'alcaldia. El primer acte ser). I'anul laci6 de la gesti6 des dels Fets

d'Octubre.
Es torna a engegar la politica del consistori del CCR fins a l'aixecament

militar del 18 de ju liol.

el Bienni Negre entre el govern de dretes de Madrid iel de la Generalitat,
d'esquerres. Tambd va ser constant, dins de I'Ajuntament, I'oposici6 entre
els membres del consistori que militaven en el CCR i els de la Lliga.

Desprds de la lluita per I'aprovaci6 de l'Estatut de N(ria, el conflicte
que es va parir amb mds

ra, entre el govern central i Catalunya, va ser el dels Rabassaires. El Con-
sistori molleti va considerar una agressi6 a Catalunya el veredicte del Tii-
bunal de Garanties Constitucionals i hi va haver qui proposi la formaci6
d'un cos de voluntaris armats per defensar les llibertats catalanes.

Perd el fet mds greu, sens dubte, es produeix amb els Fets d'Octubre de

1934. A Mollet es va seguir en massa la vaga general convocada en I'im-
bir de l'Estat Espanyol per l'esquerra i es cre) un ComitE Revolucionari
format per regidors del CCR. El dia cinc d'octubre, aquest Comiti va fer
c6rrer uns fullets que deien: nAbans que el feixisme la Revoluci6 Social,

Demanem que la vaga iniciada avui sigui mantinguda fins a noves ordres.u

Lendemi, mentre que el president de Ia Generalitat, en Lluis Companys,
proclamava la "Repdblica Catalana dins la Repriblica Federal Espanyola,,
l'alcalde de Mollet, en Feliu Tura, feia el mateix declarant ul'Estat Catali,.
La revoluci6, perd, no va tenir dxit i la meitat dels membres del consisto-
ri molletir, de la mateixa manera que els membres del govern catali, van
ser empresonars. Desprds del Fets d'Octubre l'Ajuntament de Mollet fou
substituit per una comissi6 gestora fins al maig de 1935 en qui, per decret,
es formi un nou consistori.

El febrer de 1936 tot Catalunya va celebrar la victdria electoral del
Front d'Esquerres. Lantic consistori molleti, gener de 1934, es
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4. IA GUERRA CIVIL

4.1 . t-{ GUERRA CruL r LA RrvoLUCIo SoctAL

El 17 de juliol, i segons la planificaci6 dirigida pel general Mola des de

Pamplona, I'exErcit espanyol del Marroc inici) la revolta contra el Govern
Iegitim de la Repriblica. Pocs dies desprds el general Franco en prenia el

comandament. Durant els dies l8 i 19 la insurrecci6 militar, amb el

supon d'elements ultradretans feixistes (falangistes) o moni.rquics (car-

lins), es va estendre per la Peninsula. Els militars revoltats van comptar

d'entrada amb el suport d'importants sectors econdmics, politics ireli-
giosos dels pais (banquers com March i Camb6, monirquics, carlins, fei-

i amb l'ajut militar dels dos Estats feixis-

tes mds poderosos d'Europa: I'Alemanya de Hitler i la Itilia de Mussohnr.
de juliol al mati. Les forces del

cavalleria Fernlndez Burriel, i
iniciar la marxa cap al centre de

xistes, i I'alta jerarquia catdlica),

la els d IId

IJoaquin

al af-

rceloneta.

dels obrers armats sota les ordres dels principals liders de la FAI: Buena-

ventura Durruti, Joan Garcia Oliver, Ricardo Sanz, Ascaso

A Barcelona. la revolta comengi el l9
quarter de Pedralbes, amb el general de

d'altre" casernes van sortir al carrer i van

la ciutat per ocupar els principals edificis de govern.
La tarda del 18 de juliol Companys negi a la CNT-FAI les armes que

demanaven, i durant la nit els anarquistes assaltaren diversos dipdsits d
mes i el vaixell de subministraments militars Uruguay, ancorat al port.

El president Companys compti amb la fidelitat de la major paft de la

GuiLrdia Civil i de la Gulrdia d'Assalt, aixi com dels mossoq d'esquadra i
la policia municipal i de l'aviaci6 militar. Es lluit) violentament a la plaqa

de Catalunya, a les Drassanes, al Paral.lel i a la Diagonal. Els anarquistes,

que tambd havien aconseguit armament dels quarters abandonats (Mes-

tranga de Sant Andreu, sobretot) van tenir un paper important a la Ram-

blaialaBa
Al migdia arribi el general Goded, des de Mallorca, per dirigir el "pro-

nunciamientoo. Cap al vespre el general es rendi a les tropes del coman-
dant Pdrez Farris, i a les set, en resposta a Ia persuasi6 de Companys, con-
firml la seva rendici6 per ddio i alliber) els seus seguidors de I'obligaci6

de continuar resistint. El dilluns al mati Catalunya es trobava a les mans

Diego Abad de Santilldn.
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El .pronunciamiento, militar havia fracassat.
cassat es transform) civil

Perd

que
Mentrestant, a Mollet: .EI dia l8 era diumenge. El Foment de la Sar-

drnr.-. "'' aa a,",rerrre l'acte per no haver vingut la
Cobla... Per la carretera de Jaume I comengaven a passar infinitat de cot-
xes i camions descoberts en direcci6 a Barcelona icarregats de persones

que amb el puny clos alqaven les mans i cantaven himnes revolucionaris,
mentre els mds afortunats ensenyaven orgullosament alguna escopeta o

pisrola amb aire amenagador... Lequip de lurbol de Mollet havia de jugar

aquella tarda un partit contra el Martinenc en el camp de les Pruneres,

el contrari no es va presentar,.l.)

"La nit del 19 al 20 de juliol surt un corxe amb tres militants de la CN1-
Pero

FAI cap a la caserna de Sant Andreu. Posreriorment hi arriba un grup de

molletans amb un cami6 que han requisat. Les armes que agafen inrenten
arreglar-les al Tabaran. Es pensa fer un Comiti Revolucionari.,' 'u

uVan anar a la caserna de Sant Andreu a per armes per ordre del Comiri,
n van endur 2
milicians del

que van

en una

al comitd qui les repartiria entre

aleshores
el cop militar fra-

durl tres anvs.guerra

obligar a suspendre

se

els

en tregar5o30
poble.,

El conuent de les mongcs dc k Companlia de Maria de Mollet ua ser ocupat

e/' pnnen dre' de ln gkr-a P{ b CNT AlLAl.

108. Enrirar culrural r Nlollet adhcrid.r r l.r Lligr S.rrdrnistr de C:rtrlun1a. Va publicar un

butlleti mensualmenr. Narrz rar, des dcl gcncr dc l9-ll fins rl juliol de I93(t.

109. Soli I ura, Jorn. Ma I.t ua ni r .l h;rtbia. Mollet, ttSt .

I 10. Pi. Crrme. .Un rab.rssrire a l'rlcaldia: Feliu TLrra". Notei nnm. 4. Mollet. 1990.

I I L Ciusa nnm. 26.114. (lapitanir Cerrerrl de Caralunv:.
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en [a zona republicana

El dia 20 els del Comiti Local de la CNT ocupen el convent de les

monges."' El mateix dia les monges de la Companyia de Maria havten

abandonat I'edifici. Algunes van ser acollides en cases particulars per fami-
Iies de Mollet, com la familia Puigcerc6s, els Carol, els Ventura i els Vifra-
llonga entre d'altres. *l a mesura que pogueren, les que tenien la familia

s'inregraren en ella. Les monges que no en tenien

pogueren embarcar en un vaixell facilitat per ltilia i desprds d'un temps

passar a d'altres convents de la Companyia de Maria que restaren dintre
de la zona nacional fins acabar-se Ia guerra.

olendemi d'aquest trigic dia, en el pati del col.legi, el foc consumia
tots els objectes sagrats de la capella i d'altres coses que grups incontrolats
volgueren fer desapariixer. or 

rJ

El mateix dia 21, un grup no identificat saqueja I'esglisia de Gallecs i
crema tots els o

Un dia mis tard, el 22 de juliol, li toca a l'esgldsia parroquial de Mollet.
bjecres de culre.

El dia 21 dejuliol an grup
ofiecm d.e cuhe. Esgbsia de

saqueja I esgbsia de Gallecs

Mn Mar AHCB-AF
no identl)cat
Gallers. Foxs

I12. Lr compa.yia d€ Maria de Lestonnac es va instal lar

carrer Balmes. cedit per l industrial molletir Frederic Ros. A mis
a Mollet el l9l7 en un edifici. al

convenr era una escola

I13. Josepa Truyols. ,4/sr nes notes sobte k findati de k {:onpanlia de Mana i h vu obra a

Mollet dzl Vallis. Mollet,1990. (Document inidit).
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Va ser un grup de vuit persones que tragueren fora de I'esglisia els retau-
Ies, altars, imatges i tot el que era de fusta i hi calaren foc. Mesos desprds
s'enderroquen les parets de I'esgl€sia, per ordre municipal.rra Lenderroca-
ment del temple comenga el setembre de 1936 i s'allarga fins al febrer de

La destucci| de I'esgllsia
panoquial dz Mollet.

Nomls el campanar ua qrcdar
drct pd rellotge.

LAjuntament ua manar la demolirid
del qae reuaua dret i les pedres uan

vr pottades a lbrorudor.

Les campanes les van tirar a terra
per fondreJes i fer menalk.

Dias de Fe y Patria. 1939. A?JV

I 14. Gahcs i Pujol. lorn. Guia histiri.o-attistia dt lblsk'ia d! Satu Vncn( dc Molbt dd Valbs.

Mollet del Vallts, 1985.
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1937, i es fa a cirrec de I'Ajuntament.lrt Restari nomds dret el campanar'

que conrenia el de la vila.
Els primers dies als Quatre Cantons es va instal lar una barricada amh

una metralladora per controlar tora la gent que Passava, entrava o sortla

del poble: els milicians anaven alternant-se cada vuit hores. Aquest con-

trol va ser-hi fins al novembre, en qui es treu per ordre de la Gener4litar:
.la Conselleria d'Obres P(bliques ordena que es procedeixi a I'enderroc
de la casilla situada a la cruilla de les carreteres de Barcelona a Ribes i de

Sabadell a Barcelona, construida per albergar la Guirdia de Control, una

que aquesta ha sigut suprimida. El Conseller de Covernaci6 diu

rellotge

vegada

Ab Quatre Cantons es ua

instal.lar un control de

carreteres amb una o dues

me tralladore s du ra nt elt

primers mesos de Ia

guerra. APLM.

I lt. Ordres d€ pasament de lany 1937. AMMV
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que la desaparici6 de la casilla milloraria la visibilitat de Ia cruilla evirant-
se aixi possibles accidents automobilistics.,rr6

Els preocupi el problema de la violincia als carrers. Es produi, a tot
arreu, una repressi6 indiscriminada i violenta contra persones tradicional-
ment de dretes i de I'Esgldsia per part de gent incontrolada; per lluitar
contra aquesta violtncia es van crear les patrulles de control."T

A Mollet, durant els primers mesos de guerra, es van formar patrulles
de vigilirncia per part del Comitt Antifeixista fins a l'octubre, en qui l'A-
juntament es far) c)rrec d'organitzar el servei de vigilincia al poble.118

Aquest servei estari constituit per uns quinze milicians. Desprds dels Fets

de Maig l'Ajuntament, en nom de la Generalitat, ordena la retirada dels
serveis de vigil)ncia amb armes sempre que no siguin dels Cossos d'As-
salr, Cuirdia Nacional o carabiners.

Cada secci6 de les Milicies Antifeixistes exercia la funci6 de control
sobre la mobilitat dels ciutadans: per traslladar-se es necessitava un permis
del CMA. La secci6 de les MA d'ERC es va instal.lar al local de l'exrecto-
riarre des d'on exercia la seva autoritat sobre la poblaci6.

El comitd de la CNT, format per una vintena de persones; en Josep L6-
pez, en Josep Sandoval, en Vicent Maynou, en Rafael Alfonso, en Josep
Dominguez, en Ramon Grau, n Eliseu Valls, en Joan Moli, en Pere Cam-
pillo, n'Andreu de Grircia, en Bienvenido de Grlcia, en Josep Soto, en Xa-
vier Buendia, en Josep Alarc6n, en Vicent Madaula, n Enric Garcia, en Ju-
lii Bueno. n'Alfons Falguera. en Vicenr Bachs, en Jaume Molisr, en Diego
Gordi, esrava a l'exconvent.

Lendemi del fracis del cop d'estat militar, a Barcelona coexistien dos
poders: el legal del Govern d'ERC i I'efectiu dels sindicats, la CNT sobre-
tot. La Generalitat, totalment desbordada pel curs dels esdeveniments, va
perdre el control de la situaci6, que va passar a les organitzacions obreres
i, especialment, als sectors mds radicals de la CNT.

El 21 de juliol es va constituir el Comitd de Milicies Antifeixistes que,
durant dos mesos, esdevingud el verirable cenrre de poder de Catalunya.
La CNT-FAI tingud l'hegemonia absoluta en el Comitd ial carrer en els

116. Acra municipal de govern del l7-l l-36. AMMV
I17. Policia creada pel Comht Cenaal de Milicies de Catalunya el 30 de juliol del 1936 fins

al rnars del 1937 que foren dissoltes, perd no fou realirat fins als Fets de Maig.
118, "Que durante el dominio mauista no hubo ninguna checa ni organismo anilogo de

tenor No tuncionando en esre t€rmino municipal el S.T.M. nr nrnguna organizacidn con el

nombre de "Patrullas de Control" runque si en las primeras senanas deambularon por las calles

infinidad de individuos con arma que presraron servicio de control en las carreterx."
Crusr Cenerul de BarLelona. 27-9-41. AMMV
I 19. Acords presos per la Junm d'ERC el 14-12-36. APMP
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Miliciana al cottat dun coxe
requiat per ERC. APEM.

primers mesos de guerra. El Comiti era format per quinze membres; deu

d'organismes obrers (cinc de la CNT/FAI, tres d'UGT, un del PSUC i un

del POUM) i cinc de partits de classe mitiana i organitzacions
(tres d'ERC, un d'Acci6 Catalana i un de la Uni6 de Rabassaires).

Pageses

Srs

les

atendre

120. Soli
121. Acta
122. Act^

A Mollet is crea un Comitb de Milicies Antifeixistes presidit per I'au-

toritat moral i plena d'honestedat d'en Feliu Turar2o amb la representaci6

de tots els partits i sindicats locals. Les prioritats del comite seran: enviar

soldats al front i garantir I'alimentaci6 de la poblaci6.
El 24 de juliol es reuneix el Consistori a Mollet i oes d6na compte del

Decret de 22 de juliol de 1936 en virtut del qual cessen en tots els Ajun-
taments de Catalunya els consellers propietaris i suplents que procedeixen

de llistes no afectes al Front Popular i se substitueixen pels suplents que

figurin en la llista de Front Popular. Presenten credencial els Srs. Barcala,

Revertet Messeguer i Camps, suplents de la llista del CCR.
Presenten la dimissi6 d'alcalde segon i tercet els

Fortuny i Pelegri Pi respectivament per poder atendre

Comitt de Milicies Antifeixistes de Catalunya.,r2'
En el segiient ple ambd6s consellers faran de portaveus del CMA.12' En For-

tu.ry donant compte dels acords del CMA i demanant I'obertura d'una subs-

cripci6 volunt)ria per els caiguts. I el Sr. Pi comunicant I'acord del

Twa., Joan. Op. cit.

del ple municipal del

del ple municipal del

24-7 -36. AMMV.
6-8-36. AMMV

. consellers Josep
tasques greus del
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CMA de procedir a realitzar obres ptibliques, com obertura de carrers, per tal

de suprimir l'atur lorg6s a Mollet i demana a l'Aiuntament que faciliti els

materials necessaris. El Sr. Fortuny demana les banderes de la Repfblica i de

Catalunya en el balc6 de I'Ajuntament. Altres mesures que s'acorden-s6n la

,,rrp.nri6 d. la Festa Major i la supressi6 de I'ensenyament religi6s.t2l

A I'agost el Comiti de Milicies Antifeixista, secci6 d'ERC, envia un

comunicat a l'alcaldia posant a Ia seva disposici6 les milicies constituides

per garantir la llibertat i Ia Repriblica.t']a

Al setembre surt el Decret que regula la composici6 dels ajuntaments.
A I'octubre tots els consellers i regidors posen a disposici6 de I'Aiunta-

ment els seus cirrecs a l'efecte de facilitar la nova esttucturaci6 de la cor-

poraci6 en la forma que reculli totes les forces politiques i socials de

Mollet, unides en la lluita contra el feixisme.r2t
El mateix mes es constitueix el nou consistori, segons la composici6 del

Consell de la Generalitat de Catalunya.
Els anarquistes, dirigirs per la FAl, van tenir un paper molr impor-

rant a Catalunva. Des del setembre de 1936 fins a I'abril de 1937 van

ment, a la restaurada Generalitat. EI PSUC i l'Esquerra col laboren en

la protecci6 dels petits comerciants i pagesos enfront de les exigdnctes

dels anarquistes.

Ilorganitzaci6 dels governs de la Generalitat i dels ajuntaments
(27 setembre de 1936-30 d'octubre de 1937)

conrinuar essent la principal forEa politica, tot cedint terreny, gradual-

4.t.t.

La dualitat de poders Ge ne ralitat/Comitd de Milicies Antifeixistes durir
fins a la rardor de l'anv 1936. El 27 de setembre es va dissoldre el Comirt
de Milicies Antifeixistes, i les organitzacions obreres, sobretot la CNT, van

acceptat d'entrar a formar Part d'un govern d'unitat de la Generalitat pre-

sidit pel conseller en cap Josep Tarradellas; estava constituit per rePresen-

tants d'ERC, d'Acci6 Catalana Republicana, de la Uni6 de Rabassaires, de

la CNT, del PSUC i del POUM. Fou un intent de col laboraci6 de totes

les forces d'esquerra antifeixistes. En I'irmbit de I'Estat, la CNT entri
rambe a formar part del Govern de Largo Caballero

Pel Decret del 9 d'octubre i I'Ordre del dia 12 del mateix mes la Gene-

ralitat estableix els criteris per constituir els nous consistoris. A Mollet li
corresponen 22 consellers en la proporci6 de 6 consellers per ERC, 6 de

CNT, 4 del PSUC, 2 d'UR, 2 d'AC i 2 del POUM. Recordem que , des

I2). {. rr del ple muni. iprl del 6-8-36. AMMV
l2a. Acrd del plc mun;.ipal del o 8 J6. {MMV
l)5. A.r. del plemunhip,ldel J-10-J6.AMMV
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del comengament de la guerra, el consistori estava format per gent
d,ERC.

Lalcalde. en Feliu Tura, comunicarl als partits i organirzacions sindi-
cals de Mollet aquesta composici6 perqui elegeixin els ciutadans que
han d'exercir el cirrec de conseller municipal en representaci6 de les res-
pectives organitzacions, en el nombre i la proporci6 que correspon.

En resposta a aquest comunicat, ERC nomena els seus representants,
perd creu que li correspon mis representaci6 creient amb nplena cons-
ciincia i d'una manera responsable que les vacants que restaran per cobrir
per manca de partits, representats avui al Consell de la Generalitat, i que
en la localitat no existeixen, seri.n cobertes pensant qu€ ERC ds I'organi-
zaci6 politica majoritlria de la nostra poblaci6 i, per tant, no pot estar en
inferioritat de llocs respecte a cap altra organitzaci6r.'26

La resposta dels Rabassaires is molt semblant a la d'ERC ocreiem que
per la import)ncia que td la nostra organitzaci6 a Mollet li corresponen
quatre consellers, perd avui donem dos noms solament atenent-nos al
nostre patriotisme i per no posar obstacles al desenvolupament de l'orga-
nitzaci6 de la vida municipal de Mollet; esperant, perd, que al cobrir les

vacants que deixaran els diversos parrits que no tenen representaci6 a

Mollet se'ns fari .justiciau.t'7

sentats a
F,l dia

Altres partits es van formar a corre-cuira. Aixi, la resposta del POUM
ve des de Sabadell i assegura que a Mollet ja s'ha constituit amb un domr-
cili provisional.r28 El PSUC es consrituiri a Mollet el mateix dia l6 d'oc-
tubre, en el local de la Marineta, per tal de poder enviar els seus repre-

l'Ajuntament.r2e
13 d'octubre se celebrari sessi6 per tal de constituir I'Ajunta-

ment, es reuniran sota la presidtncia de l'alcalde els representants d'ERC,
d'UR i de la CNT, perd no arribaran a un acord: uper intransigincia de la
CNT la qual reclamava per a si la majoria absoluta, i davant de la possi-
bilitat de I'esdeveniment de fets desagradables, si mes no el haver-hi
diferincies entre elements que tenen I'obligaci6 de lluitar units contra I'e-
nemic comri---rl30

Finalment, en la segiient sessi6 del l6 d'octubre es constituire I'Aiun-
tament-

126. Comunicar d'ERC al jutge municipal. l3-10-36. AMMV
127. Comunicat del Sindicat Agricola al jutge municipal, l3-10-36. AMMV
128. Comunicat del POUM al jurge muni€ipal, l6-t0-36. AMMV
129. Comunicat del PSUC aljutge municipal, 16-10-36. AMMV
130. Comunicar de I'Ajunranent al director general d'Administraci6 Local de la Generalitat.

Llisall2l6, Secci6 Guerra Civil. ANC.
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La nova composici6 de l'Ajuntament segons el Decret 9-10-36 seri:

Alcalde president: Feliu Tura, d'Uni6 de Rabassaires

Conseller regidor de Governaci6: Fortuny, CRC
Conseller regidor de Finances: Josep Manaus Robells, CRC
Conseller regidor d'Obres Prlbliques: Eliseu Valls Ruiz, CNT
Conseller regidor de Defensa; Rafael Alfonso Salinas, CNT
Delegat de Cultura: Jacint Marquina Ferrer, ERC
Delegat de Proveiments: Josep Dominguez Mitjavila, CNT
Delegat d'Economia: Alfons Falguera Castells, CNT
Delegat d'Assisttncia Social: Pere Roca PliL, PSUC
Caixer: Pelegri Pi Planellas, ERC

kgidors
Joan Roca Parera, UR
Josep Soto Garcia, CNT
Agusti Bachs Vil), CNT
Joan Ambr6s Lloreda, ERC
Rossend Rafols Albert, ERC

Josep Moreras Susagna, PSUC

Josep Angosto Linares, PSUC
Ferran Rafols Albert, PSUC

Josep Coll Company, POUM
Bonaventura Ammetller Brugada, POUM
Nomds quedaran dues vacants sense cobrir: les d ACR

El conseller de Ia CNT, el Sr. Alfonso, demana la col'laboraci6 del

poble en general per assenyalar el cami als qui avui el representen, i espe-

ia que la mateixa cordialitat que sempre hi ha hagut en el Comitd de Mili-
cies continui a I'Ajuntament, ja que la CNT esti disposada a fer el m)xtm
esforg.'t'

A primers de gener els dos representants dels Rabassaires en el Consis-

tori presenten la dimissi6, entre ells hi ha l'alcalde, en Feliu Tirra, com a

conseqiitncia de les tensions entre la UR, la col lectiva de camperols i el

propi Ajuntament.'32 Aixd forgare a canviar la composici6 de l'Ajunta-
ment. ERC proposa en Josep Fortuny, que ds acceptat per la CNI el

PSUC i el POUM, mds pel seu carisma personal que per ser rePresentant

d'ERC.'rl

13). Acta del ple muncipil del 16-10-36 AMMV
132. Acra del ple municipaldel 7-1'37. AMMV
133. Acra del ple municipal del 10'l-37. AMMV
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En Josep Fortuny i Torrens havia nascut a Mollet el 1902, era fill d'un
manya l'ofici de pastisser. Tenia una pastisseria al carrer

Gaietl Ventall6. Va formar part del Centre Catalanista de Mollet i quan

d'aquest es va escindir el Centre Caralanista Republicir, el 1930, en For-

tuny va passar a formar part del nou consell directiu del CCR.
A les eleccions de 1931 sortir) elegit com a regidor del CCR i aviat ds

nomenat alcalde segon. La seva posici6
cdmoda, sino que va optar per una post
afers politics.r3a

En Fortuny exerciri d'alcalde des de la dimissi6 d'en Tura el gener de

1937 fins al juny de 1938, en quE s'incorporar) com a voluntari a l'extr-
cit popular.

4.1.2. Els canvis en els partits politics

La guerra va produir canvis importants: la constituci6 del PSUC, de

caricter comunista, per Ia fusi6 de la Uni6 Socialista de Catalunya, la
Federaci6 Catalana del PSOE, el Partit Comunisra de Catalunya iel Par-

rir Carali Proletari. La Lliga Catalana va desapariixer, i molts del seus

dirigents i militants, encara que no havien tingut res a veure amb el cop

d'estat, van ser assassinats o hagueren d'exiliar-se. ERC va perdre molra

i va estudiar

dins
ura a

del consistori mai no va ser

ctiva d'implicar-se en tots els

inflrrlncia.

social i perqubexircir forts, per la tendtncia a

Els anarquistes de la CNT/FAI eren la forga mds important; perd I'o-
bligaci6 de sindicar-se representi un augment gran de la UGT per part
dels obrers que no volien saber res de I'anarquisme. Aixi mateix, adquiri
prestigi el PSUC, fins i tot entre la burgesia, a causa de l'ajuda militar de

la URSS, per I'energia que demostrava en pro de la formaci6 d'un Estat r

d'un moderar la revoluci6
arribl a controlar els sindicats UGT i Uni6 de Rabassaires.

Els anarquistes (CNT) creien que s'havia de fer la revoluci6 al mateix
temps que es guanyava la guerra; els socialistes pensaven que primerament
s'havia de cooperar amb els governs republicans burgesos moderats a fi de

crear la sensaci6 de moderaci6 i d'ordre per tal d'obtenir l'ajut de les

democricies europees.
La burgesia catalana es va trobar d'una banda que era contrir

tralisme anticatalanista dels militars insurrectes i a les idees i als

que defensaven, i, de I'altra, no podia amagar la por que sentia
revoluci6 social. Nomds la Lliga, que no havia participat en el cop d'estat
militar, s'adheri al Govern del general Franco.

134. Vr formar pan de la Comissi6 de Responsab;litaa, del Com;ta Rwolucionari de 1934,

del Comire de Milicies Anrifeixistes. entre alres.

ria al cen-
interessos
davant Ia
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g;tdb.r Asricoh de Mollet

Sindicat agricoh de Mollct
Capgahra

Sindicat dz camperolc

Capgak,a

Sindicat de h indistria fabril, ixtil i annexos
Capgah,a

Sindicat metal.llrgic
Capqalera

9s"

Segcl/

.sinli,nr, reprevnrats dttrnnt ln Gu m r iuil. AMMV

Les Juvcntuts Liberraries (JJLL) van portar a terme accions per cons-
cienciar la poblaci6 de la rereguarda que estaven en temps de guerra i que
aixd comportava sacrificis, aixi al febrer del 1937 les JJLL es dirigeixen a

I'Ajuntament de Mollet per demanar:
.a. Que prohiba terminantemente jugar dinero en cualquier clase de

juego.

gNDrcAI d. I" INDTJSTPIA

FABRII- IEXIIL I ANEXES
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,b. Que prohiba terminantemente la venta de novelas pornogrdficasr.ts5

El mateix mes fan public un ban: nEstas Juventudes Libertarias, salien-

do al paso de los hechos acaecidos, en esta localidad, y para que queden

las coi"s en su lugat exponemos lo siguiente: Que obrando seg(n los

acuerdos tomados en las asambleas, de suspensi6n temporal del baile y
demds actos que ponen de manifiesto la indiferencia hacia la causa de

todos. Estas Juventudes estdn exentas de responsabilidad de lo que pue-

dan hacer otros, al margen de esta organizaci6no.136

A Mollet nel sindicat que manava era la CNT fins al punt que, caP a

finals del 1936, els de la CNT com que no volien cap oposici6 van entrar

a la seu de I'UGT forgant la porta i varen llangar tot el que hi havia pel

Quadre de les organitzacions politiques i sindicals a Mollet

CNT

ERC

TJGT

(tR

Sindicat

Esqu€rr€s,

republiciL

Sindicat
socialista

Sindicat
agricola

Obrers industrials
i jornalers

Rafael Alfonso
Agusti Bachs

Jo'ep Dominsuez
Alfonso Falgueta

Josep Soto
Eliseu Valls

Joan Ambr6s

Josep Fonuny

Josep Manau

Jacinr Marquina
Pelegri Pi
Rossend kfols
Feliu Tura
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propera vegada hi anirien quant ells hi estiguessin i que les conseqiidncres

serien pitjorso.r3T

balc6 al carrer. Quan van protestar els de I'UGT els hi varen dir que Ia

4.2. ELS FErs DE MAlc

Al comenEamenr de 1937. les relacions entre la CNT i el PSUC-UGT es

van anar deteriorant cada cop mds, alhora que el POUM, enemic declarat

del PSUC, s'acost) a la CNT. El 3 de maig, les forces del PSUC i de la
Generalitat intentaren ocupar l'edifici de la Tele{bnica, el conseller de Segu-

retat Interiot futemi Aiguader i Miro (sembla que sense haver consultat
prtviament el conseller en cap, Tarradellas), envii uns camions de guhrdies

d'assalt a ocupar la Telefbnica, que era controlada per la CNT. EI fet que la

FAI controlds I'edifici resultava particularment exasperant perqud permetia
als anarquistes d'escoltar i controlar la transmissi6 de totes les telefonades

del Govern amb Barcelona. Aquest let origin) una autintic.a guern civil a
Catalunva entre la CNT:FAI i el POUM d'una banda i el PSUC i ERC de

I'altra, que cost) mds de quatre-cents morts i mil ferits en sis dies de lluira.
EIs guirdies van poder ocupar la planta baixa de la Tele{bnica, perd no

els pisos superiors. Per tot Barcelona i pels suburbis, en resposta a l'atac de

la Tele{bnica, els anarquistes van prendre el control dels carrers, com ho
havien fet el 19 de iuliol.

El mati del 4 de maig, Aiguader demani a Largo Caballero que envids

a Barcelona, immediatament, un reforg de 1.500 guirrdies d'assalt. EI pre-
sident del Govern es resistia, com sempre, a reprimir tota acci6 de la clas-

se obrera, i digud que nomds enviaria reforgos si la Generalitat aconseguta

de restablir I'ordre aquella nit. Mentrestant, Companys, en nom de la
Generalitat, el secretari nacional de la CNT, Mariano Vdzquez, i els qua-
tre ministres anarquistes del govern de Valtsncia demanaven als seus ger-
mans anarquistes un alto el foc.

El 5 de maig, el ministre de Marina, Prieto, envii 5.000 guirdies d'as-
salt a Caralunya. sota el comandament del tinent coronel Torres Iglesias,

que mesos abans havia estat comandant de les milicies.
Els anarquistes no van oposar resistincia als guirrdies d'assa1t, i el uespre

del 7 de maig s'havia restablert I'ordre a la ciutat. Els combats havien prtvat
els anarquisres dels seus llocs clau de control. com ara els posts lronterers i

la Tclefbnica, i Catalunya fou posada sora el conrrol militar del govern de

Valtncia. Rodriguez Salas fou destituit del seu c)rrec de comissari general de

l3-. Tesrimoni de Jotep Rorr.
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Policia, perd el PSUC sorti de les jornades de maig com el partit indiscutr-
blement mis fort de Catalunva.

Els Fets de Maig.Tot plegat servi d'excusa per posar Catalunya sota el

control direcre de Vallncia, accelerar

mir el POUM, i ds indubtable que
Govern de Largo Caballero,.'r8

La FAI va voler resistir-se perd, realment, a Mollet no va succeir res, no

va haver-hi cap moviment. Dominguez, malgrat tot, era intel ligent o
astut i no es va moure, i per aixd va continuar sent, a la CNT, Ia m)xima
autoritat.l3e

Al maig I'Ajuntament de Mollet convoca un ple extraordinari per tal de

resoldre el problema npren la paraula la Presidtncia manifestant que ha

cregut convenient en aquests moments ilgids que estem vivint i que recla-

men la serenitat i comprensi6 de tots els convocats al ple d'aquest ajunra-
ment per a les seves minories respectives que el formen es manifestin en

el sentit i en responsabilitat plena que en la poblaci6 s'ha d'evitar per tots

els mitjans el que poguessin oc6rrer incidents desagradables entre com-
panys, al fi i al cap tors s6n components del front antifeixistao.

Tots els regidors s'adhereixen als desitios de la presidtncia i es posen al

cosur del Govern de la Generalitat.
S'acorda que ncada minoria nomeni el seu rePresentant, els quals,

amb lleiahat i amb responsablilitat plena de tots, cerquin la manera

d'harmonitzar les coses amb la finalitat conduent a vetllar pel benestar

de la poblaci6, espefant que els compromisos contrets no hauran estat

f.t. .n rrau.l4o

El mateix mes es publica un Decretr4r pel qual s'ordena la rec

d'armes: uTeniendo noticias de que elementos no pertenecientes

la dissoluci6 de
col.labori en l'

les milicies i supri-
enderrocament del

ollida
a los

usarlas y pose-
pueden usarlas

corriente obliga
erlas, y estando

de fronteras, carreteras,

otros que son peculiares

cuerpos de seguridad, Asalto, Guardia Nacional y Carabineros ejercen

servicios de vigilancia en pueblos con armas que en el Decreto del 13 del

a recoger a quien no estd facultado para
perfectamente aclarado que solamente

miembros de los cuerpos expresados. Deberiin detener y desarmar a todo

aquel que pretenda ejercer servicios de control
registros domiciliarios, cacheos y todos aquellos

de las Fuerzas de Orden Priblico e incluso detener y desarmar tambidn a

todos los componentes del Ejdrcito que no documentarmente

138. Orwell, George. ,rlonenatge a Catalunya. Barcelonl
139. Testimoni de Josep Rota.

140. Acra del ple extraordinari del 4-5'37. AMMV
I41. Decrer del l3-5-37.

puedan

F.d. Ariel. 1985.
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probar que van armados para realizar un servicio ordenado por el Jefe de
I )lvlsron-"'-'

La presidincia, en Fortuny, explica que ja s'han retirat les armes llargues
a les patrulles de nit.

El Decret passa a l'Alcaldia la responsabilitat de l'ordre priblic que fins
ara el portava el regidor Alfonso, de Ia CNT. S'acorda retirar les patrulles
de nit i nomds deixar els serenos.

Amb aquest decret es desarmaven les patrulles ciutadanes formades per

d'acords per ral de posar ordre en el si del consistori i poder rreballar:
a) Es fari politica essencialment administrativa dintre de I'acatament

estricte de les lleis i decrets que regulen les activitats municipals.
&) LAjuntament funcionari pel rigim de consell obert amb sessions

plenlries cada primer i tercer dijous de cada mes i amb comissions en qui
siguin representades totes les minories consistorials.

anarqurstes.
Al mes de juliol del 1937 el consisrori pren per unanimirar una strie

c) El reconeixement de totes les col.lectivitats legalment constituides.

/ Que les respectives minories retirin totes les paraules ofensives que
pfblicament varen ser proferides en l'riltima sessi6.ral

En Ia mateixa sessid es triaran nous cirrecs municipals, restant nome-
nats:

.- Alcalde presidenr, en Josep Forruny Torrens (ERC)

- Alcalde segon, en Viceng Codina (CNT)

- Alcalde tercer, en Josep Angosto Linares (PSUC)

- Alcalde quart, en Pere Bonvili Miralles (UR)'aa

A Catalunya les conseqiiincies dels Fe ts de Maig van ser immediares. El
POUM, acusat de col.laborar amb els franquistes, va ser declarat il.legal,
els seus dirigents detinguts i I'Andreu Nin, assassinat. l,a CNT sorti del
Govern de Ia Generalitat i inici) Ia seva pbrdua d'influtncia.

Loctubre d,e 1937, quan el Govern
Negrin, s'establi a Barcelona, la Generalitat va ser marginada del go-
vern i moltes de les seves competencies van ser assumides pel Govern

central, presidit pel socialista

central.
Per l'octubre, el Govern jutji els liders del POUM que havien estat

detinguts desprds dels Fets de Maig de 1937. Amb el mds pur estil estali-

142. Acra del ple municipal del29-5-37. AMMV
143. Es refereix al conflicte per la venda de garvilla per pan de la Col.lectiva de Camperols.

Acta pledria del 8-7-38. AMMV
144. Acra del ple municipal del 14-7-37. AMMV
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nista, van ser acusats d'haver rebut subsidis dels unacionalsu i d'haver pla-

nejat l'assassinat de Prieto i d'altres importants dirigents republicans... No
hi va haver penes de mort, i tots els condemnats van ser Posars en lliber-

tat abans de l'arribada de I'exErcit franquista a Catalunya.
A Mollet, a l'octubre, els irnims estaven mis calmats. Aixi' quan en

sessi6 pleniria es llegeix el Decret de 8 d'octubre pel qual cesser-r els

membies del POUM del consistori, es dernanarir als regidors del POUM
que continuin a l'Ajuntament fins que es consritueixi el nou consisrori.

El Sr. Ametller, del POUM, denuncia el robatori de la bandera del seu

local.rat
Ser) el 20 d'octubre quan, seguint el Decret de governaci6 i assistEn-

cia social del 8-10-37, es constitueix e[ nou consisrori' sense la presbncta

del POUM. La CNT, el PSUC i ERC comptaran amb sis rePresenrants

cadascun i la UR amb dos. Els representants de la CNT eren: R. Alfon-
so, G. Alarc6n, V Codina, J. Dominguez, J. Soto i E. Valls. Els repre-

sentants que envia el PSUC eren: J. Angosto, M. Calzada, J. Figuerola,

F. Rafols, J. Salm6n i F. Tomls. ERC nomena: J. Ambr6s, M. Barcala, J.

Camp, J. Fortuny, J. Marquina i R. Rafols. I els regidors d'UR eren: P

Bonvila i P Manils.
A final de mes el consistori decideix, a proposta del conseller Angosto

del PSUC, crear a Mollet el Front Popular Antifeixista, que aplegui tots

els partits I organrtzaclons, Pero que no es constituiria fins a l'abril del

1938: *Queda constituit el Front Popular a Mollet compost d'un repre-

senranr de cada organirzaciti sindical i un de cada partit politic, posant-

se al cosrat de I'autoritat". rau .Una de les seves primeres funcions seri la

de nomenar la persona que ha de prestar el servei de Vigilincia Secreta

d'lnformaci6'47 contra els elements que es manifestin o coaccionin con-

tra la moral de la nostra reraguarda, aixi com la vigilincia dels emboscats

que poguesin existir en Ia nostra vilar. '48 A tal fi es decideix formular un

cens de tots els forasters existents a la localitat, per ev

emboscats i habilitar el local de l'exrectoria com a pres6 r4e Al

mateix temps la Inspecci6 General de Seguretat enviar) a Mollet un esca-

mot compost per un sergent, quatre caporals i vint-i-cinc gu)rdies d'as-

salL.lto

siblesitar els pos
preventlva.

145. Acra del

146. Acta de

ple municipal de I'11-10-37. AMMV
govern municipal del 9'4-38. AMMV

147. Al juny del 1937 la Generalitat va crear el tibunal d'Fspionatge i d'Alra Traici6

govern municipal del 2-4-38. AMMV
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govern municipal del 30'4-38. AMMV
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Mentrestant. les rropes Franquisres han comengar locupaci6 de Cara-
lunya: a l'abril entren a Lleida, Gandesa, Balaguer, Tiemp i Camarasa.

Duranr I'any I9J8 els canvjs dins del consistori s6n continus a causa de
les incorporacions al front dels components de I'Ajuntament. Al juny del
1938 ds el mateix alcalde, en Fortuny, qui marxa cap al front i ds subsri-
tuit per en Feliu Tirra.'5'

El 23 de desembre Franco ordena l'ofensiva final de Catalunya, que seri
ocupada sense trobar resistincia organitzada.

Locupaci6 militar de Catalunya per les tropes franquistes es va fer ripi-
dament, en poc mds d'un mes (23 desembre 1938 - 9 febrer 1939).

Les tropes nnacionals, van ocupar Thrragona el 15 de gener, Barcelona
el 26 de gener, Moller el 27, Granollers el 28, el 4 de febrer Girona, i entre
el 9 i el l0 del mateix mes van arribar a Ia Frontera.

Durant les setmanes precedents, no menys de mig mili6 de refugiats
havien passat la frontera francocatalana; mds de Ia meirat havien de
romandre en I'exili permanent.

El 24-12-38, a Moller td lloc l ultima reuni<i de la Comissi<i de Go-
vetn.

"Els brigadistes de la CXXIX foren traslladats a Mollet del Vallis, el dia
25 de gener (el mateix dia que fou bombardejada), on serien agregats,
amb altres grups interbrigadistes, al comandament de Louis Sobeslauski,
a les tropes de Ia 35 Divisi6,.tt'z

"Aquell 27 de gener del I939, quan per la carrrerera que baixava de l'es-
taci6 del Nord veidrem apardixer aquelles quatre motos italianes que rnr-
ciaven la nostra alliberaci6.

La cavalleria nacionalista va quedar instal.lada on avui tenim el parc
municipal... El cinema Ateneu estava ple a vessar de soldats de I'exircir
republic) empresonats... S'ha de formar una cordada de dues mil perso-
nes i portarJos a Terrassao.l5l

El campanar, que funcionava com a pres6 provisional, comenga a reco-
llir els primers detinguts.

Algunes finques s6n ocupades per les tropes nacionals fins que acaba la
guerra al mes d'abril de 1939.'14

151. Acra del ple municipal del 5-6'38. AMMV
l52. Castells, Andrelr. Lat Btigadat Interxacionalet de k guena de Eqafra. Barcelona. Ed.

tuiel, t974.
153. Soli Tirra, Joan. 02. r;r
154. Correspondtncia municipal del 1939. 23315.733. AMMV
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4.3. LrcoNorun oE GUERM

4,3.1. Les incautacions

Una de les actuacions de les organitzacions revolucionlries durant el

periode de la guerra civil a Mollet van ser les incautacions de bdns consr-

derats ritils a la Repriblica o propietat de persones considerades afectis al

rdgim feixista. Es van portar a terme confiscacions de patrimoni, terres,

cases, animals, ind(stries, maquin)ria, diners, etc. de persones absents,

fugides o considerades faccioses, reaccioniries o capitalistes.
Pe. posa. ordre en el terreny de les incautacions el Consell de la Gene-

ralitar. en un principi va crear'" el ComirE d'Apropiacions. que depenia
del Departament de Justicia, perd desprds va ser substituit per la Comts-
si6 de Responsabilitats.'56 Aquesta estava formada per quatre reptesen-

ants de la Conselleria de la Generalitat i un president, depenia del Depar-
tament de Finances i tenia luncions juridiques i executives i, en particular,
la de determinar responsabilitats i fer declaracions sobre apropiacions
definitives i embargaments preventius i la d'acordar la retenci6 provisio-
nal dels saldos de comptes i dipdsits de persones que havien incorregut en

responsabilitats.
Al novembre del 1936 el Comiti d'Apropiacions de la Generalitat de

Catalunya demana a l'alcaldia de Mollet que envii una relaci6 de les fin-
ques apropiades per l'Ajuntament i les diverses organitzacions politiques t

sindicals.'57 No hem localitzat, perd, la resposta de I'Ajuntament. Segons

sembla no es va realizar. Mds tard, al juny del 1937 , 4s la. Comissi6 de

Responsabilitats de la Generalitat la que demana comunicaci6 de tots els

casos d'apropiacions o intervencions de bdns, i I'alcaldia acordarh crear

una comissi6 especial composta d'un representant de cada minoria i sota

Ia presidtncia de l'alcalde, perqui tingui cura d'estudiar tots els casos que

hagin pogut presentar-se i proposar a I'Ajuntament les resolucions defini-
tives.r58 EI dictamen de la Comissi6 de Responsabilitats ser):

l. Comunicar a les organitzacions que componen el front antifeixista
el contingut de les disposicions legals que els obliguen a declarar davant
de la Comissi6 de Responsabilitats de la Generalitat les incautacions o
aProplaclons per a llur legaliuacid.

2.
que

Per la Comissid de Responsabilitats Municipal, i prEvies les gestions

cregui oportunes, es presentar) al ple un dictamen, amb proposta de

55. Decret del 5 d'agost de 1936.

56. Decret del Consellde la Generalitat de 9 de gener de 1937.

57. Acta municipal del l0-11-36. AMMV
58. Acta municipal del 3 6-37. AMMV
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Inurior dz lbntiga agllsia de Sant Viceng. El 22 de juliol de 1936 un grup de

persones uan tleurc ek objectes de nhe i mobiliari de lbsgllsia panoqaial i els uan

rremar fora dzl temple. Mu tard l'edtfci ua ser enderrocat. CEC - E Bksi.

les persones presumptament implicades en el moviment feixista, a fi que
la corporaci6 al.legui a la Generalitat la corresponent denrincia.

Es a partir d'aquest dictamen que les diferents organitzacions comen-
cen a enviar a la Comissi6 de Responsabilitats de la Generalitat les actes

d'apropiacions,'te
Les fonts per coniixer les incautacions que es van portar a terme a

Mollet s6n aquestes comunicacions, trameses per les organitzacions sindi-
cals de Mollet a la Comissi6 de Responsabilitats de la Generalitat de

lunya, que donen compte de les propietats incautades,r6o les actes

cipals, la correspondtncia de I'ipoca, la documentaci6 de la
General i la del Servei de Recuperaci6.

A Mollet, les incautacions van comengar molt aviat. Les primeres pro-
pietats a ser incautades van ser les religioses. Lendem) mateix de Ia
revglta, el primer edifici a ser ocupat fou el convent de les monges,rnr

Cata-
munl-
Causa

159. lloc. de la Generalnat de Catalunva.

160. En compliment del Decret del l2 de

Incautacions. ANC.
gener de 1937.

16l. Segons consra en la Causa General. AMMV
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Ledifici de I'esgldsia parroquial ds saquejat el 22 de juliol,

en la seu

de tal mane-
ra que no es podri ocupar, sin6 que s'hauri de derruir.r6a El Centre Catd-
lic sera ocupat pel Sindicat Tixtil i Fabril. La rectoria restar) com a magar-
zem de proveiments i mds tard com a pres6.

El 24'de juliol de 1936 ds incautada la casa-habitatge de n'Antoni puig-
dominecht65 pel Sindicat Agricola de Mollet, edifici q"ue era ann., al loc-al
de fesmentat sindicat. La ra6 que es d6na is I'aband6 del seu propietari.

Durant els mesos d'agost i setembre la Uni6 de Rabassairei incautar)
can Pantiquet, can Pere Gil i can Creus, aquesta darrera finca propiecat
d'Agusti Mas, domiciliat a Barcelona. La eol.lectiva de Camperoi. s'a-
propiari can Ros, Ies terres d'en Josep Marcet Carbonell (set quarteres d,a-
vellaners, catorze quarteres de seci i trenta de vinya) i terres d'en Jaume
Fonolleda Millet (trenta quarteres de sec)). El repartiment d'aquestes
terres va tenir lloc en una reuni6 en qui.el Sindicat de Rabassaires i el de
Camperols CNT acordaren que aquesta terra fos explotada pels Campe-
rols, que reunia els obrers jornalers del ."-p.n 

"qu.rt".rrila,,,,66 
Tambd

s'incautaran les terres d'en Pere Coma Espasa (quinze quarteres d'avella-
ners,.onze qualreres de vinya, vint-i-cinc de sed i dues quarteres de pru-
neres), i seixanta quarteres de sec) de la Teneria Moderna Franco-E"pa-
fiola ja que "el Consell directiu havia desaparegut i el Sindicat 

-de

Rabassaires i el de Camperols CNT aco.daren que aquest" terra fos explo-
tada pels camperolsu.r6T La Col.lectiva de Camperols tambd es queiar)
l'Acadtmia Mollet.

. En totes les comunicacions d'apropiacionsr6s s'al.lega com a moriu de
la incautaci6 l'aband6 dels bdns pel seu propietari, propietari que is con-
siderat facci6s, ila necessitat que td l'organisme incautador deis bdns per
al servei del poble o dels seus socis.

Les confiscacions de terres seran dutes a terme per la UR o bd per la
Col lectiva de Camperols.

162. Tesrimoni de la germana losepa Truyols.
163. AHN Secci6 Guerra Civil. Lligall 217, Incautacions. ANC.
164. Es comenga a deruir al serembre del 1916. Lliuramenrs del 1936. AMMV
165. AHN Seccirj Guerra Civil. Lligall 217, Incauta€ions. ANC.
166. AHN Secci6 Cuerra Civil. Llisall2lT, Incautac;ons. ANC.
167. AHN Secci6 Guerra Civil. Lligali 217, Incautacions.
168. Comunicacions de les apropiacions a la Comissi6

Civil. ANC.

ANC,
de Responsabilirars. Secciri Guera
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El desti de les terres serir donarles a treballar als seus afiliats.
De vegades, es la dificil saber amb precisi6 quin organisme ds el que

porta a terme les confiscacions. Segons sembla, I'Ajuntament hi va par*
cipar acrivament, perd moltes vegades les apropiacions tenen la signatura

d'un altre organisme. El fet que alguns consellers formessin part dels sin-
dicats o comitis fa que sigui dilicil diferenciar amb claredat si la persona

representa I'Ajuntament o el sindicat. Aixi, el mateix Feliu Tirra va ocupar
el clrrec d'alcalde i de president del Sindicat dels Rabassaires.

En el cas de la finca de can Creus, en la comunicaci6 que s'envia a la

Comissi6 de Responsabilitatsl6t signa com a responsable de la incautaci6
el Sindicar Agricola de Mollet, mentre que I'estudi de Ia incautaci6 I'ha-
via fet Ia Comissi6 de Govern Municipal:

uEl Conseller de Defensa d6na compte del cas Creus, desapareguts i als
'ls ha requerit per presentar-se dintre d'un terme prudencial, cosa

han fet. I per estudiar Ia part econdmica d'una possible incautaci6

dre amb ple coneixement de causa, perd se seguiran els tr)mits necessarls

per a la declaraci6 de facci6s pels consellers de Governaci6 i Defensa.
,S'acorda que I'Ajuntament efectui pel seu compte la reparaci6 de la

casa propietat de n'Angeles Martin i abonar llur cost en els termes que en

de llurs bdns es faculta el conseller d'Economia de fer un estudi per resol-

definitiva es convinguin amb col,lectivitzats.u I 7o

En I'Acta del 22-12-36 s'hi torna a fer referincia en aqu€sts termes:
.El Banc Hispir Colonial comunica que en cas d'una possible incauta-

ci6 dels bdns de la familia Creus, que aquesta deu determinades quantr-
tats a l'expressat Banc.

,El consistori acorda que es comunicari al Banc Hispi Colonial que en

cas de procedir-se per pan de I'Ajuntament a la incautaci6 de les propie-
familia Creus i es reconeixerl a favor del Banc I'impost de

ptes., de dues lletres de canvi, en poder del repetit Banc.)
sembla, en els primers dies de la revolta es va fer un repartiment

de terres entre els pagesos per part del Sindicat Agricola i la Col.lectiva de

Camperols. No tenim la documentaci6 que avali aquest fet perd si que

n hi ha diverses referincies. Per exemple, quan el regidor Soto, de la CNT,
prega a la Comissi6 de Rabassaires i Camperols que (passin pels camps i
que es fixin amb els camps que estan cultivats i els que nor, al.legant que:
uCreiem que varen
agafar mds terres de

quals se

que no

els industrials

tats de la
1.088,70

Segons

haver pagesos que, en el

les que podien cultivar.u
repartiment de terres, varen
l7l

169. AHN Secci6 Guerra Civil. Lligall217,lncautacions. ANC.
170. Acta de govern municipal del 15-12 36. AMMV
171. Acta del ple mun;cipa! del 8-4-1937. AMMV

128



I-a relaci6 entre la UR i la Col.lectiva no va deixar de ser conflictiva. I
aqui es pot veure la forga de l'Ajuntament, que sempre va ler el paper de

mrtrancer.
Al desembre del 1936 es porta a Ia Comissi6 de Govern Municipal'72

el conflicte entre els rabassaires i la Col.lectiva per I'ocupaci6 d'aquests

riltims de can Ros i la Vaqueria. Es recordari a totes dues organirzacions

que existeix una comissi6 formada per la UR i la Col'lectiva Per tractar

d'"qu.rtr."tot i que uel paper de l'Ajuntament ds de mitjancer,. Final-

menr es decideix crear una comissi6 municipal presidida per l'Alcalde,

amb un representant dels Camperols i un dels Rabassaires, per trobar
una soluci<i.

l'abril del 1937 es posa de manifest un altre F,I

Agricola havia donat a conrear un tros d'avellaners de les terres confisca-

des a en Pere Coma Espasa, a un soci de I'esmentat sindicat, en Lluis Pru-

nds, perd en vista que aquest no les treballava, la Col'lectiva de Campe-

.ols ies ua i.rca,ltai, EI Sindicat comunicar) al consistori municipalr'l
aquest fet, demanant a la corporaci6 municipal que es pronuncii i faci les

gestrons necessafles.

"El regidor Soto, de la CNT, diu que si existeix la Comissi6 Mixta de

Rabassaires i Camperols ds aquesta la que ho hauria de resoldre,
Comengari una discussi6, no al voltant de la legalitat de la confiscaci6

sin6 sobre l'6s posterior de la terra.
IJAjuntament, perd, malgrat l'existtncia de I'esmentada comissi6,

pensa que hi ti quelcom a dir, i per aixd s'acordari nomenar una comis-

ii6 compo.ta d'un representant de cada minoria, iuntament amb els dele-

gats dels rabassaires i camperols. S'acorda tambd que la decisi6 de les ci.tc

minories sigui la vilida. (V'egeu requadre.)

Un tercer conflicte entre els dos sindicats va ser el de can Pere Gil. La

Col.lectiva tenia sota Ia seva jurisdicci6 la Vaqueria i els rabassaires ocu-

paven can Pere Gil.
Can Pere Gil havia estat incautada per la UR a primers d'agost del

1936. Quan la Col.lectiva de Camperols ocupa la Vaqueria es planteja el

problema d'on traslladar els seus residents. Desprds d'algunes discussions

es decidiriL que aquests vagin a can Pere Gil. Seri un acord entre els dos

sindicats en qut, com sempre, I'Ajuntament fad de mitjancer: ula inter-
venci6 de I'Alcaldia en aquest trasllat va ser simplement Portant a com-

pliment I'acord entre el Sindicat de Rabassaires i la Col'lectiva de Cam-

perols, els quals varen entendre que, per una millor conveniincia en la

Sindicatconflicte.

t72.
173.

Acta de la Comhsiri de Covern del 29'12-36. AMMV
Acta municipal del 29-4-37. AMMV

\29



distribuci6 de terreny era preferible traslladar dues persones de La Vaque-
ria a Can Pere Gil que 1 15 conreadors de can Pere Gil a La Vaqueria, r

Rabassaires de Mollet i els delegats d'ambdues poblacions dins del Sin- 1

1

previ I'oferiment d'indemnizaci6 als repetits residents de La Vaqueria va

verificar-se el trasllat.rtTa
En aquesta incautaci6 veiem tambd Ia intervenci6 de l'Aluntament de

Mollet i de l'Ajuntament de Sant Fost. En la declaraci6 d'en Feliu Tirra,
president del Sindicat de Rabassaires de Mollet sobre la incautaci6 de can

Pere Gil es manifesta: nEn la data d'incautaci6 els rabassaires de Sant
Fost, a I'igual que els de La Moguda, eren socis efectius del Sindicat de

dicat de Rabassaires de Mollet estaven presents i de conformitat plena a

l'acte de l'incautaci6. LAjuntament de Sant Fost va donar la seya con-
formitat assistint a I'acte d'incautaci6 el tinent alcalde del mateix, Jaume
Safont. El Sindicat de Rabassaires de La Llagosta, ni verbalment ni per
escrit ni cap altra forma va formular cap oposici6 ni protesta per I'incau-
taci6 de la propietat de can Pere Gil, amb tota seguretat reconeixent el
millor dret a fer-ho pels rabassaires de Mollet i per mitji del seu organrs-

t75me sindical."

174.
175.

Doc. 30/583. AMMV
Doc. 30/583. AMMV

Document de cexiti de lz .finca de Lluis Prunes Martorell a Ia
Co l. Iectiaa dz Catnp ero ls

Lluis Prunrc ftp d" Rnmon Soh. Joan Segara iJaume Ciurans que

componen k Junta Direaiua de la Col.leaiua de Camperols de Molbt lz
quantitat de 18.000 ptes en bitllex del Banc d'Espanya per el seu uahr
propietat d'en Lluh Prunes que passen a ser de la Col.leaiua de Camperok:

Tbta h palla existent en lafnca,7 uaques i 3 braues, Ilporcs, l truja
amb 12 garrins, lz bomba del pou, ana mula i el cano, k pallera de

ciuada en flor boll, forratges diuersos, I sembrat de faues i les cames de

bht de moro.

La casa passard a mdns de la CoHeaiaa de Carnperok tan aaiat
aquesta li hagi acabat les obres conuingudes a t/z casa Propietdt de

Bartolomeu Butjosa, casc urbd de Mollet.
Data:5-1-37.
Signen els anomenats anteriorment i el Secretari de I'Ajuntament.
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Pagesos carregant garbes de ciuada al carro. SPALDB'Arxiu Ricdrt.

Perd el conflicte de can Pere Gil no va acabar aqui. Mds tard es va con-

vertir en un conflicte entre I'Ajuntament de Mollet il'Ajuntament de La

Llagosta per la propietat de can Pere Gil.
fAlr.ni"-.ni d. Mollet proposa ampliar el terme de Mollet fins al riu

Caldes. Largument que d6na ds que els camperols de Mollet treballaven

aquestes terres des de feia molt de temps: nLAlcalde de Mollet fa constar:

Q,r. no pot estar d'acord amb la fixaci6 antiga del terme de La Llagosta

amb Mollet perqub els camperols de Mollet des de temps immemorials

vdnen treballant en la proporci6 d'un 85 o/o de la totalitat de les terres de

la propietat de can Pere Gil, el que ha creat una situaci6 de fet, mds tenint
en compte que la potincie agricola i Per tant econdmica en l'aspecte agri-

cola de Mollet restaria mermada considerablement, quan en els actuals

moments ds mis necessiria i mis precisa. (...) LAlcalde de Mollet creu que

I'economia agricola del municipi de La Llagosta no en surt ressentida

atesa la capacitat del mateix poble i de I'extensi6 del terme que ti. Per

rant, i tenint en compte donada abans exPosat l'Alcalde creu que el terme

rnunicipal de Mollet ha de sofrir una ampliaci6, la qual podria estendret

fins al iiu denominat de Caldes el qual marcaria d'una marera definitiva
ja que is una fita natural i inesborrable. F,et aixi, ambd6s termes queda-

rien ben delimitats per una fita natura1.rt76

176. Doc.30/581. Delimitaci6 
'erme 

municrpal. 2-8-3- AMMV
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EI cas seri portar a la Direcci6 General d'Administraci6 Local, que final-
ment decidir) que I'Ajuntament de Mollet ha de desallorjar la finca.'77

Quan a l'abril del 1937 ds incautat el Teatre Cinema Cooperativa, els
seus propietaris, l'Andreu Mas Elias i en Josep Capdevila Tiullis tambi
recorreran a I n,unlament presentant una tnst,Lncla " al conststolt munl-
cipal protestant per la incautaci6 duta a terme per la Cooperativa Obrera
i demanant que es mantingui en el lloc de treball en Josep Capdevila, o
bd que se li doni un sou setmanal perqui tingui un mitji de subsistincia.

Quan es discuteix aquesta incautaci6
manifest que nen quasi totes les localirats
els propietaris qui els exploten perqub ja

al ple consistorialrTe es p
els cines estan controlats

s'ha anat a la socialitzaci6

osari de
i no s6n
del cine

en quasi tot Catalunyao.
Finalment, els propietaris es negaran a la inrervenci<i de l alcaldia i recor-

reran a1s organismes de l.r Generalirar.
l-es per apropiaci6 tambd als organismes incauta-

dors. La Teresa Escura es queixa al president de la Comissi6 Agricola <1ue

vol desposseirJa de Ia seva terra: uNo crec sia just ni humanitari prendre
I'rinic medi de vida que em resta rota yegada que no posseeixo bdns de cap
classe per a fer front a la vida,.r8o

Algener del 1937 ds la Comissiria d'Ordre P(blic la qui va incautar l'e-
difici casa-caserna de la Guirdia Civil sense que el consistori municipal
poguis fer res per evitar-ho.r3r

Thmbd el jutge popular ra intervenir les propietats, com ho demostra el
comunicat que envia a en Josep M. Ortega perqut abandoni el seu habitatge,
can Ventall6, a fi de destinarJo a hospiral per als refugias de zones de guerra.r82

Alguns casos van ser mds desgraciats: aquells qui no nomds van pagar
amb les seves propietats sin6 amb la vida, com ds Sans i
Rossell. Les caves Vilarrosal van ser incautades per la Col,lectiva de Cam-

LAjuntament notificari a la Comissi6 de Responsabiliram
rocedit al segellament de les caves i demds dependdncies de J.

Rossell iJosepa Rossell el 22-6-37.r8r En Josep Sans havia aparegut assas-

stnat el 24-2-37 al pont del Besds.

177. Acra municipaldel 22-4-37 120'5-37. AMMV.
178. lnsrllncia 35/706. AMMV
179. Acra municipaldel 29-4-37. AMMV.
l8o. Doc. 341693 amb data del 24,11,1937. AMMV
l8l. Acta del govern municipal del 5-1 37. AMMV
182. Sorrides de l'Ajuntamenr. Any 1937. AMMV
183. Llibre de sortida de la conespondincia de l'Ajuntamenr.

seus bdns pel Col lectiu de Camperols de Moller ds rcgistrada per
anb dara de 9-9 37.

Protestes arribaven

el cas d'en Josep

que
Sans

perols,

"s'ha p

AMMV facta d'in.auraci6 dels

la Conns;6 de Responsabilirars
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Els comergos tambd van ser saqueiats: .Els dies 29 i 30 de setembre de

1936 varen ser recollides, per mitjir d'uns individus que Portaven una

autoritzaci6 del comiti local i en nom d'una Cooperativa de Sabons i LIei-

xius del Vallts Oriental, totes les existtncies que hi havia als establiments

d'aquesta poblaci6 dels sabons, lleixius i els enr'"sos de dits articles...'r8a

Es tractava de vint-i-vuit comergos.
EIs cotxes'" tambi van ser requisats durant els primers dies. Es neces-

sitaven al servei del Comitt, de l'Ajuntament i de les altres organitzacions

locals.
Les cases particulars tambd van rebre la visita dels uincontrolatsu que

van requisar diners, mobles, roba, etc.

Quant a la finalitat de les incautacions, veiem com les terres serviren de

base per a la col.lectivitzaci6; i els edificis, com a locals de les entitats poli-
tiques, sindicals i habirarge dels refugiats.

4.3.2. Les col.lectivitzacions

Lexplicaci6 del per qut de les col lectivitzacions es troba al mateix

decret que les legitima, el Decret de Col'lectivitzacions del 24 d'octubre

de 1936:
nla criminal sublevaci6 militar del 19 de iuliol ha produit un trastorn

extraordinari a I'economia del pais. El Consell de la Generalitat ha d'aten-

dre a la reconstrucci6 dels estralls que ha causat a la indristria i al comerg de

Catalunya la traiti6 dels que intentaven imposar al nostre pais un rbgim de

forga. [.a reaccid popular produida per aquella sublevaci6 ha estat d'una

inrensirat tal. que ha provocat una Protunda translormaclo economr.l-
social, els fonaments de la qual s'estan posant a Catalunya. Lacumulaci6 de

riqueses en les mans d'un grup de persones cada vegada menor anava segui-

da de I'acumulaci6 de misiria en Ia classe traballadora' i pel fet que aquell

grup, per a salvar els seus privilegis, no ha dubtat a Provocar una guerra

iruenta, Ia victdria del poble equivaldri a la mort del capitalisme.

,CaI ara, doncs, organitzar la producci6, orientant-la en el sentit que

l'rinic beneficiari ha d'dsser Ia col'lectivitat, el treballador, al qual corres-

pondri la funci6 directiva del nou ordre social. S'imposa la supressi6 del

concepte de la renda que no procedeixi del treball.
uEI principi de I'organitzaci6 econdmica-social de la gran indristria ha

d'esser la producci6 col.lecrivirzada.

17. Doc. 161738. AMMV

si que s'especifica, com al document que diu "Auros requisats Per I'ERC: Opel 63.461' F;at

184. Denrincir de Delensr d lndu''riJls iLomer.ran6 de Moller' dr".rnr IAjunrament 2 'l

185. De la majoria dels corxes incautats es diu la marca, perd no la matricula. En alguns casos

27.357, Fo.d 6\.679,P.ugeot 18 946, Chernobel 41.474'. Doc "lzquierda 
y Milicias"
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individual per la concep el

Consell de la Generalitat col.lectivirzant els bdns de la gran empresa, ds a

dir, el capital, ideixant subsistir la propietat privada dels bdns de consum
i de la petita inddstria.

olJesforg revolucionari de la classe treballadora, aixecant-se amb les

armes a la mi per aixafar el feixisme, planteja aquest canvi en I'estrucgura

econdmica i social que fins fa poc s'ha vingut mantenint. Un dels proble-
mes fonamentals que aquest canvi de situaci6
zaci6 del treball que arriculi les fonts de reques

ci6 en concordanca amb les necessitats socials.
,Desprds del 19 de juliol la burgesia declaradament feixista deserri dels

seus llocs. La majoria han fugit a l'estranger; una minoria ha desaparegut.

Les empreses industrials afectades no podien restar sense direcci6, i els tre-
balladors es decidiren a intervenirles i crearen ComitEs Obrers de Con-
trol, El Consell de la Generalitat hagud de sancionar i procurar encarrilar
el que espontlniament els obrers realitzaven a les Empreses.

oPer la situaci6 en qud s'han trobat algunes d'elles, els treballadors, per

a salvar Ilurs interessos, han hagut d'incautar-se'n creant-se aixi la necessi-

la col.lectiva,,La substirucio de la propietar

planteja ds el de I'organit
a i ordeni la seva disrribu

tent als anhels de la classe treballadora i
endavant s'havia assenyalat, ha de recolli

La fibrica Harinas Serra, S.A. ua ser col.lectiuitzada amb el nom de La Espiga del

tat de la col.lectivitzaci6 de les indristries. EI Consell d'Economia, ama-
complint un programa que per

r les seves palpitacions i orientar

LA E5PIGA DEL VALLES

HARINAS SERRA, S. A.

FABRICA
T.rdtooo

OoDicilio 3o<ial ' <all€

DE HAFTI'{AS

aloD<ad., l, y l5 - 
^lOLLeT

Vallc'. AHMG. -Guia Of cial de G,anoller'. 1926
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el conjunt de Ia vida econdmica de Catalunya, d'acord amb la voluntat
dels treballadors.,

Segons aquest decret hi hauria dos tipus d'empreses:

a) Empreses col.lectivizades, dirigides per un Consell d'Empresa for-
mat pels mateixos obrers.

/) Empreses privades dirigides pel propietari o gerent amb Ia col'labo-
raciti del Comicb Obrer de Control.

Es van col.lectivitzar obligatdriament totes les empreses industrials i
comercials que el dia 30 de juny del 1936 ocupaven mds de cent assala-

riats, i tambd aquelles on, tot i ocupar una xifra inferior d'obrers, els

patrons havien estat declarats facciosos o havien abandonat I'empresa. No
obsrant, les empreses de menys de cent obrers podien dsser col'lectivitza-
des si es posaven d'acord la majoria dels treballadors i el propietari o pro-
pietaris, En les empreses de mds de cinquanta obrers i menys de cent, es

podia fer tambd la col.lectivitzaci6 sempre que ho acordessin les tres quar-
tes parts dels treballadors.

Van ser incautades i col.lectivizades prlcticament totes les indtistries de

Mollet, entre elles:

Farinera Serra S.A., Ros i Campaf,ri, Can F)bregas, La Pelleria, Bdbila
de Camp Tint6, Cava Vilarrosal, taller de fusteria d'en Joan Gay Carnd,
farinera d'en Miquel Vilardell, el forn d'en Juan Roca Sagalds...

A Can Fibregas, "Tdxtil Joan Firbregas Jorba, l.C.u primerament es va

formar un Comitt de Controlr86 format per nou persones, entre les quals
hi havia tres dones:

Bachs Vild, Antdnia; Bachs Vild, Vicent; Corbella Ferrando, Isabel; Creus

Avellanet, Ferran; Flores Pelegr(, Antoni; Gonzalvo Falc6n, Enric; Madaula
Coll, Josep; Maurell Torrents, Montserrat i Maym6n Brunet, Joan.

Al desembre del 1936 es constitueix el Consell d'Empresa de Ia Indris-
tria Ttxtil Col.lectivitzada Joan Fibregas Jorba. Amb aquest motiu el

Consell edita les normes de l'empresa, que es donaran a contixer a tots els

treballadors. El full comenqa dienr:
nAl tomar posesi6n de nuestros cargos, los compafieros que constitui-

mos el Consejo de Empresa dictamos las primeras normas que todos

nosotros debemos cumplir y hacer cumplir para que nunca nos falte esta

disciplina necesaria ni el bienestar que con la rnutua convivencia podemos

conseguir, teniendo en cuenta que al proceder en esta forma no nos guia

otro objetivo que el de procurar la mejor compenetraci6n en el cumpli
miento de nl.lestros debe.es.,ttt

186. Doc. Causa General. AMMV
187 Doc- Indrisrries. APMP

r36



Tot el full €s una crida a la responsabilitat, a la disciplina, perd esti
impregnat d'un to trascendent: tots s6n iguals, perd cadascri ti les seves

obligacions. Acaba dient:
uNosotros no somos mds que unos compafleros en los que vosotros

habdis depositado la confianza para este cometido, el cual cumplimos en

el momento en que todos los consejeros estamos reunidos y que fuera del

consejo todos nosotros volvemos a nuestro lugar de trabaio, donde no

hemos dejado de ser unos rrabajadores con las mismas atribuciones y
deberes que los de mds.,

La primera labrica a col.lectivitzar-se a Mollet va ser nFarineres Serra

S.A., que passl a anomenar-se La Espiga del Vallis.
En una primera etapa la farinera va ser incautada per la Federaci6n

Local de Sindicatos Unicos CNT, era l'agost del 1936. Es va constituir un
Comit! de F)brica format per en Domingo Ramos, en Ram6n Casi, en

Josep Torras i el delegat sindical Narcis Santamaria fubot.
La segona etapa va consistir en la col.lectivizaci6. Amb un consell d'em-

presa el director del qual era en Josep SandovalAlfonso i els seus membres

mis destacats en Domingo Ramos, en Marii Riera, en Josep Torras, en

Manel Arderiu, en Frederic Jaurrieta i en Pere Palou.

Lempresa Sedes Ros Campafri, col.lectivitzada des del comenEament,
va comptar amb un comiti revolucionari format per:

Alfonso Salinas, Eduard; Carol, Josep; Castells Xufrd, Ramon; Costa-

freda Carlotta, Valenti; Escura Roca. Joan; Falguera Castell. Alfons; Grau

La Jibrica de,an Mu/n nubl ua ser col ler:rirttzada duran Ia g,erra. AI'EM.
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Jordl, Ramon; Mafiosa, Mari); Maynou Camps, Vicent; Niubo Ayme-
rich, Ramon i Sans Grimau, Josep.

El 26 de juny del 1937 rd lloc una assemblea general dels treballadors
de Ros-Campafri, que constitueixen I'empresa col.lectivitzada Sedes Ros

Campafia i s'aproven els Estatuts Generals de I'Empresa Col.lectivitzada,
tot seguint les pautes que marcava el Decret de Col.lectivitzacions.

Art. 1. D'acord amb el capitol I del Decret de Col.lectivitzacions del
24-10-36, els treballadors de l'empresa Sedes Ros Campanl, S.A. se'n fan
cirrec i constitueixen l'empresa col.lectivitzada Sedes

col.lectivitzada.
Ros Campafiir,

Aquesta empresa explotar), per tant, la Abrica de Sederies domiciliada
a Mollet del Vallis i el despax de Barcelona, carrer Tiafalgaq 42 i Eveli

Per aquests estatuts es reconeix:

Boal, 49 j 5\ .

tots els treballadors.

finida.

Art.4. El Consell d'Empresa s'establiri a Barcelona i I'Assemblea Gene-
ral es reuniri a Mollet del Vallis.

Art. 5. Tot el personal que treballava a I'empresa hauri d'dsser absorbit
per I'empresa col.lectivizada.

Art. 9. Lempresa Ros sed regida i administrada per un Consell d'Em-
presa rntegrat Per:

5 representants del treball de la producci6,
I representant del treball de I'administraci6,
I represenranr del treball de ticnics,
I representant del treball d intercanui,
I inrervenror de Ia Generalitar nomenat pel Conseller d'Economia.
Arr. 10. Els represenranrs obrers seran elegirs en Assemblea Ceneral de

Art. 12. La durada dels cirrecs del Consell d'Empresa sera de 2 anys,

cada anv ser) renovada la meitat.
Art.20 EI director i 3 consellers delegats formaran el Comiti Permanent.

Art. 21. El Comiti Permanent ostentar) la direcci6 de l'empresa amb
I'amplitud que li sigui assenyalada pel Consell d'Empresa.

Art. 23. El Consell d'Empresa nomenari un director de durada inde-

ful 24- El director realitzarl funcions de gerent.

Un mes mds tard, el Consell d'Empresa treu un full informatiu per a.

tots els treballadors cridant l'atenci6 sobre l'abfs de baixes per malaltia.
uEn vuit anys varen presentar 363 baixes amb un promig mensual d'en-

ie4i5.
Avui que treballa menys personal a la Abrica, en mig any.ja s'han pre-

senrar 97 baixes, amb un promig mensual del5.
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El pagat per l'antiga Germandat durant els 8 anys de la seva durada fou
de 55.000 ptes.

La quantitat que la nostra col.lectiva ja porta pagada ds de 16.848 ptes.

(en 8 anys seria de 349.000 ptes.).
No us sembla companys i companyes, que aquestes xifres denoten l'a-

bris inqualificable amb qud es procedeix?

Tenint en compte, doncs, tot l'exposat i comprenent aquest Consell

d'Empresa que s'ha de procedir... amb justicia... en virtut de les atribu-
cions que li s6n conferides..., ha nomenat metge inspector per a totes les

baixes que es presentin n Enric Rosds.,

La Tenery'a Moderna Franco-Bpaioh
.Desde el dia 20 (de julio del 1936) la liibrica qued6 totalmente parali-

zada, perjudicdndose las pieles en trabajo y ademds hemos tenido que pagar

todos los dias no trabajados incluso a aquellos obreros que no entraban en

el turno de trabajo de la respectiva semana, Durante la semana en curso
(primera de agosto) se ha recibido orden de reanudar el trabajo exigiindo-
se dd a todos, con excepci6n tan s6lo de los que estdn inscritos en las mili-
cias, cuyo salario, no obstante, corre tambidn a nuestro cargo.

oComo consecuencia de una asamblea del personal de fdbrica, ha que-

dado elegido un Comitd Obrero de Control, que vino el dia 5 a comunt-

Obrers de la Teneria a la sortida de k fabrica, APTM.
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Seccid Ribera, on se separa la llana de les pelt, arxlu PTM.

car personalmente (al Sr. Pallards)t88 su constituci6n y despuis
impresiones se qued6 en que al dia siguiente el Sr. Pallards

saber qud actitud adoptaban y qud podia hacer la casa.

de
trla

definitiva se apro-
e las diferencias en

cambiar
alli par

aplicaci6n de las bases aceptadas

El Sr. Pallaris les dijo que no pod

caracteristicas de

36 horas, salario
a los 60 aios con

las demandas son:
rinico de 88 pras. semanales.

3/4 del salario.

- 
Salario entero en caso de enfermedad.

Quince dias de vacaciones.

COC prerende, ademds. intervenir en los gasros

casa, poniendo el veto a aquello que le parezca exagerado,

prop6sito suyo que el aumento de salario y disminuci6n
compensado por los menos gastos y mis rendimiento de

188. El sr. PJllJrc' e'a ladmini.rrador de L .ocierar fMI-F.

,,F.t generales de la
ya que dicen es

de horas quede
la producci6n.

,En la reuni6n del dia 6 en Mollet, el COC exigia el acta de cesion y la
en Barcelona por la patronal del ramo.
ria extender acta por la imposibilidad de

hacerlo desde el momento que no podian reunirse los accionisras, Que-
dando en que se estudiarian las bases y que las que en

basen regirian a paftir de la presente semana, pagindos
las venideras.

Las principales

- Semana de

- Jubilaci6n
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,El Sr. Pallards les ha hecho notar que dificilmente se llegarian a com-

pensar nunca lo que representan los aumentos de coste de mano de obra,

ya que sin contat el asunto jubilaciones, vacaciones y enfermedad, los sala-

rios sean de un 170 o/o en relaci6n a lo que antes veniamos pagando y esto

que no hay reducci6n de gastos generales ni intensificaci6n en el rendi-

miento que puedan compensarlo.
nl-os sefiores reunidos, despuCs de pensar detenidamente todo cuanto

ha quedado expuesto, comprueban por unanimidad la t6ctica y gesti6n

del Sr Pallaris, y, asimismo, autorizan la continuaci6n de las actividades

de Teneria bajo el mismo rdgimen que hasta ahora, a fin de ver si se acla-

ra la situaci6n dentro de un plazo mds o menos breve'or8e

El 9 de novembre del 1938 es va signar una escriptura a Sant Sebastil

per la qual els representants del Banc Urquijo de Madrid i del Banc

Urquijo catal)1, en qualitat de grans accionistes, atorgaven poders a en

Francisco Pallaris per gesrionar les accions.

Un cop acabada la guerra, com a tot arleu, oSe acuerda cumplimentar
todos los tr{mites legales para anular y dejar sin efecto todo lo hecho por
los elementos colectivizadores de la empresa asi como proceder a la depu-

raci6n del persond de adminisrraci6n y fdbrica".r"0

1

189. Acta delConsell dAdminktraci6 del 7-8-36 Arxiu
190. Al capltol2. IjEconomir, dins I'apartat 2.1.3, hi ha

de la TMFE.
mcs inforrnaci6 sobre la Teneria.

\

Variacions del salari d'un obrer
de h TMFE

g

c
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l0

0

t929 1910 r93l t932 1936 1939 1942 t945

F.nr Fid.sd.h obftii dc la TMFE-
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Estat en qu? et ua

nobar la Tixtoreria
Franco-Espaiola de

Parets d'ex Joaquim
Abel Puig ux cop

aubada la guena,
ACGC,

Fotografa retocada

per en Josi Muioz
Alneda, ACCC.

A Mollet cap ftbrica va passar a ser ind(srria de guerra. La mds pro-
pera va ser la Tinroreria Franco-Espanyola de Parers, de gtneres de punt,
propierar d'en Joaquim Abel Puig, que va ser incaurada i cedida pel
comiti d'empresa per convertir-se en indrisrria de guerra. En aquells
moments comptava amb quaranra treballadors 

-mds 
de la meitat eren

dones-, tots afiliats a la CNT. El que si que va ser mds comf era la
requisa de maquiniria per nodrir les indfttries de guerra, que va afectar
els petits tallers. El sindicat metal.hirgic de la CNT va incautar
maquiniria a en Vicent Sol), en Joan Vil), en Pere Careta, n'Alfons Vil),

Confederats

l9l. Doc. de I'AMCGB.

etc. per tal de proveir la ind(stria de guerra dels tallers
Labora a Sants.'e'
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4..4.2. 1. I a , o/.hrtiuirzar it) del: ofids
N{olts dels oficis rradicionals es van col.lectivitzar. Les mds destacades van

ser les col.lcclives del ram de la construcci6, paletes, mosaicistcs, .ladrilleros,,
pintors, lampistes ielectricistes; de la fusta, dels barbers idels forners.

Col. lecti ua de gif ques soci al i tades

.\eg.ll

Col.lettiua de lanpittes i electricistes

Col.lectiua
Cdppltn

Col lectiua
Capq,lant

de flequrs

Sege/1

1,.. , ,"ud

:,g,1/

G'ulq"* SxtJ;r.!d6
c.

* MO
N.i
LLET -

ttrll c

CJ{.dr. J._!!A-. J. M.&r

A AlIl V
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CONFEDERACION I.]A|IOML DEL IRABAJO
.ol4r rDAo )r rflDLslPrrr so(lri ,FDAt

Sectii: ram del dipitsit de materiab
C,tpqalera

Seccid: paktes i peons

Cap;alcnt

Capla/era

o Shlhft thfi dd 85 i. Crdrer. I &lLl r ! l'l{ o

'\.]*..

Sege/!

Segell

Sege/l

5--rl$h r 'F I

xa!..b-f ,

( npenl,ra
Seccil,: ram de la futa

Aon ede?a
A.LT. lrl{!@.ar.

ci6n Nacional del Trabajo
r ,i;!,
t c.;

L

i"|n. 1, 2 ,t, a,f*|"-

rH0 ! t I llllllls lls
oirn0lo stlsil fim

rtrLuitls

les indrlstries socialitz-ades. ram de la fusta. Mollet. al c. de Lluis Duran,

Cornunitat d'indlstries soialitztdes de la cotsttuccid. AMMV

1 12. Indtlstrics Socialitzades, Construcci<i. Seccio Paletcs i peons. Mollet,
al c. dc Berenguer lll. 1.36. I construcclo. secclo

Totes van editar impresos anrb el nou nom de I'empresa. Aixi trobem:

ndistries Socialitzades,

- t F iil l$ A. L T l.l.h( ir rt

, Sonfoderdlin Nacidral del Trabajo
$rlrrxt ra ll&5'lt$ srllltttll3

Xrlr &.. .r" lgt
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pisos de propietat privada o han de passar a

mosaic iartificial. Col lectiu de lampistes ielectricistes de Moller' Alba del

Vallis i Martorelles. CNT. Plaga Repdblica, 8-9. Col'lectiva de barbers' c.

de Berenguer. La Col.lectiva de Pintors al c. de Lina Odena.

4.3.3. I-a municipalitzaci6 de l'habitatge

EI tema de la propietat urbana va ser una de les qiiestions que mds avtat

es van plantejar nomds comenqar la Guerra Civil. A Catalunya hi havia

molts pisos de lloguer; nomis a Barcelona hi havia unes 300.000 cases de

lloguer, En esclatar la Revoluci6 es plantejaran si han de continuar sent

mans dels ajuntaments. La

Generalitat va intentar donar resposta a aquest problema, perd va anar per

darrere de molts ajuntaments que no van voler esPerar el Decret de muni-
cipalitzaci6 de l'habitatge. Entre ells, el de Mollet.

A Mollet al novembre del 1936 el Consistorile2 es planteia municipa-
litzar l'habitatge privat al.legant les condicions d'insalubritat de molts dels

habitatges de lloguer.
Es necessari de fer reparacions en els habitatges, perd els propietaris

es declaren insolvents per poder fer aquestes obres de millora a les cases

de lloguer, .justificant-se en els pocs ingressos que reben a causa de Ia

reducci6 dels lloguers decretada per la Generalitat durant el mes d'a-
gost.rel

Finalment s'acorda crear una comissi6 per a I'estudi de la municipaliua-
clo.

Perb
que no

A final d'any la minoria consistorial de la CNT presenta un projecte de

municipalitzaci6 de I'habitatge per a I'aprovaci6 del Consell Municipal't5
en qud es justifica la necessitat de la municipalitzaci6.

Les raons que s'al.leguen s6n:

a) El problema de I'atur forEds. S'han aturat les obres de reformes en els

pisos de lloguer, des de l'inici de la guerra no es fan obres; en consequen-

cia, el sector dels treballadors de la construcci6 es veuen afectats. Les cau-

ses que no es facin millores a les finques urbanes s6n:

- Els grans propietaris estan en una situaci6 d'insolvincia econdmica

pel fet a que la Revoluci6, amb la incautaci6 de Abriques i tallers ha

anul.lat els propietaris industrials. La iniciativa privada tambd s'ha reduit

192. Acta del ple municipal t'11-36. AMMV
l9l. Decret de rebaixi del lloguer del 12-8-36.

194. Acta del govern municipal del t 7- I l -36. AMMV
195. Acra del govern rnr.rnicipal del 22-12-36. AMMV

el debat continuar), es parla d'incautar les cases dels

frn reformes.t94
Propletans
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a causa de reducci6 dels lloguers, la reducci6 de la jornada de treball i
l'augment de jornals.

- _Els 
petits propietaris no gosen Gr obres perqui estan a l'espera del

que legislarir la Generalitat sobre la propierat urbana.
b) El problema de k insalubritat de mohs habitatges. Si es fes la munici-

palitzaci6 I'Ajuntament es faria c)rrec de fer les obres d'habilitaci6 a les
finques que ho necessitessin.

Alguns dels articles que recollia la proposta de la CNTle6 eren:
Art. 1. Passen a dsser propietat del patrimoni popular, representat pel

Consell Municipal, tots els immobles d'aquesta poblaci6 com tambd tots
els solars i terrenys urbans compresos en la mateixa.

Art. 4. Als propietaris que, en posar-se en vigor aquest Decret, no dn-
guin altres mitjans de vida que la renda que percebien de llurs finques, el
municipi els assignar) una quantitar equivalent al promig del gu"ny d',rn
obrer manual (... el guany promig d'un obrer manual seri estimat a ra6 de
350 pessetes mensuals), quedant ben entes que si la renda que percebien
no arribava a Ia quantitat fixada com a promig d'aquest guanl aleshores
la indemnitzaci6 seria equivalent a la renda que t.ni.n. -

Art. 10. Els ciutadans que ocupaven les vivendes situades en aquesta
poblaci6, pagaran mensualment en concepre de drets d'ocupaci6 (abans
anomenat lloguer) el mateix preu que paguen en l'actualitat i sota les nor-
mes establenes en el Decret de la Generalitat del 12 d'agost d'enguany, i
a nts el25 o/o d'augment del preu del dret d'ocupaci6, en concepie d'im-
post municipal pro milloraci6 de vivendes.

L'any 1937 a
Mollet hi hauia

pisos de lloguer

lAjuntamext.
APMP

I't6. troie.r< de Dccret dr muniri|ali'rci" dc i,rrivcnda I Mo er de ta LN I AMMV
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Aquest projecte de la CNT es va aturat a ProPosta d'ERC, que volia

"rp.o, 
q,r. el Govern de la Generalitat dictds normes,reT malgrat la

iniistbncia dels seus representats que argumentaven que a Barcelona i Cal-

des ja havien ler la m u nicipalitzacio.
De fet, a Granollers tambd s'havia acordat Ia municipalitzaci6 al mes de

novembre del 1936.r"8

lloguers fins al
Finalment,

rimer de marg.

marE del 1937

lloguers

ProPretat.juridicsitdria fins que quedi establert
lilria.

nica autoritzada a cobrar els lloguers
lloguers ja venguts.

") 
Tot" p.ttott" natural o juridica ja sigui com a propietari, adminis-

trador, etc. s'abstindr) d'intervenir a Mollet en el cobrament de les res-

pectives rendes.

fl La Comissi6 d'Administraci6 i Control de la Propietat Urbana no

esii autoritzada per al cobrament de lloguer corresponent als habitatges

ocupats pels respectius propietaris, ni tampoc dels locals destinats a indris-

tries o comergos dels immobles propietat dels titulars d'aquests.

Al mes de gener, pel Decret del 9-1-37, queda suspis el cobrament dels

p
al es crea la Comissi6 d'Administraci6 i

Control de la Propietat Urbana a Mollet i es fixen les facultats d'aquesta

comissi6.t"
La Comissi6 Especial integrada per minories adopta els segiients acords:

l) Es crea la Comissi6, composta de dos representants de l'Ajunta-
ment, dos del sindicat de construcci6 CNT sota la presidtncia de I'alcal-

de, amb jurisdicci6 dintre del termemunicipal de Mollet.
2) Facultats de la Comissi6:
a) Llogar, desllogar i reparar immobles urbans (de propietaris que s'ha-

gin absentat sense deixar administrador de llurs finques).
/) Intewenir en tots els contractes d'inquilinat que afectin finques no

compreses en l'apartat anterior per regular el compliment de les disposi
clons vrgents.

c) Administraci6 de totes les finques urbanes prdvia autoritzaci6 del

propietari, mentre duri la supressi6 del pagament de prevlsta en

el Decret 48 del 9 de gener. Aquesta hcultat ser) exercida de forma tran-
el rdgim de Ia immobi-

a) Funci6 inherent a I'administraci6 de finques. La Comissi6 seriL I'i-
respectius i iniciar la recaptaci6 dels

197. Acta de la Comissi6 de Govern del 29-12-36. AMMV
198. Garr;sa i Andreu, Jozn. Granolbrs 1936'jg Confite m,olucio"dr; i bil ln. vol 2. Fc''

Oikos-Tau S.A. Granoller, 1990.

199. Acta d.l ple municipal del 30'3-37. AMMV
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d
podr

h)

La ta-xa administrativa a retenir serir fiuada per la Comissi6 ino
i dsser superior al 10 0/o de la respectiva recaptaci6.
La Comissi6 realitzari les obres de reparaci6, conservaci6 i millora

que siguin indispensables a judici de la mateixa Comissi6 i n abonari l'rm-
post amb c)rrec a les rendes de les finques del mateix propietari.

r) La Comissi6 hauri de liquidar tota mena de contribucions, arbitris
i cirregues que gravin els immobles.

7) Mensualment es practicad la corresponent liquidaci6, fent lliura-
ment de les corresponents rendes a les persones que hi tinguin dret.

Aquest projecte que es va aprovar era forga mds moderat que el que havia
presentat la CNT, ja que no contemplava que els habitatges passessin a ser

propietat de l'Ajunrament sin6 que aquest era un administrador de la pro-
pietat urbana. La funci6 de la Comissi6 d'Administraci6 i Control de la
Propietat Urbana era justament la d'administrar aquestes propietats. l-a
Comissi6 cobrava el lloguer als llogaters i el pagava als seus propietaris, r en

descomptava el l0 o/o en concepte de tara d'administraci6. Tlmbd s'atn-
buia l'autoritat d'aprovar les obres que considerds necessiries, de pagar els

treballadors i descomptar en el rebur de pagament al seu propierari les

esmentades reparacions.
Els primers rebuts2oo de la Comissi6 Mixta als llogaters que es paguen

als seus propietaris s6n de I'abril del 1937, amb efectes retroactius de l'1
de gener, i els riltims corresponen al mes de desembre del 1938.

Segons I'Ordre de pagament de Ia Comissi6 d'Administraci6 de la Pro-
pietat Urbana de l'any 1937 i 1938 a Mollet hi hauria uns 300 propieta-
ris, amb un total de 815 pisos de lloguer El preu del lloguer variava des

de 10 a 60 ptes. mensuals.

ctius fixats:obje

'i
b)

d

Amb aquesta municipalitzaci6 I'Ajuntament va aconseguir tres dels seus

Donar feina a la ind(stria de la construcci6 a Mollet.
Millorar la salubrirat dels habirarges.

Obtenir una font d'ingressos.

Duranr gairebd els dos anys que va actuar la Comissi6 d'Administraci6
de la Propietat Urbana va efectuar mds de nou-centes reparacions en dife-
rents habiratges.20l

Aquestes reparacions les contractava la Comissi6 d'Administraci6 de la

200. Ordres de pagament de la Comissi6 Mixta d'Administracid i Control de la Propretat

Urbana. AMMV
201. Ordres de prgmeot de la Comissi6 Mixra d'Adminisiraci6 i Control de la Propteur

Urbana. Factures de reparrcions. AMMV
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Quadre de propietaris de pisos de [oguer202

Qusi li mcn.rdeh loo propictaris nom6 comprav€n amb un 5ol pn d. Uogue.lanicn m5d. dtu pibs en PrcPietii i llo8rs:

lcsserman6 Bon,.nJodn coll, cnhum. Fonollcda,.n Join Gilols, n Ansels Mnin,.n Juquim Montcd:,, m Maria Monteys,

en Rrmon l$r, cn S.lndor Puig, .n Join I'uiol, cn lnne{ R(E, en Migucl Rosis, en Itre solddila i la Rcmei venturr'

Propietat Urbana i la major part d'elles, el 91 0/o, eren efectuades per

empreses col.lectivitzades o bi d'ind(stries socialitzades:

- lndristries socialitzades. Ram de Ia fusta. Mollet.

- Cooperativa de fusters.

- Comunitat d'indtstries socialitzades. Construcci6. Secci6: paletes

r Peons.
- Comunitat d'indristries socialitzades. Construcci6. Secci6: mosaic

i artificial.

- Taller col.lectiu de lampistes i electricistes de Mollet, Aiba del Vallis
i Martorelles, controlat per la CNT.

Tambd hi ha algunes factures que vdnen a nom de particulars (serra-

lleria de Joan Mogas, serralleria de Joan Fortuny Santamaria, empresa de

pintura Gasc6n, lampista Tilsquelles, J.), perd tenen poc pes, nomis
representen el 9 o/o. D'aquestes empreses, la que destaca ds la d'en Joan
Fortuny, que va efectuar e|7,55 o/o del total de reparacions, quasi totes

entre l'agost i el novembre del i938.

202. Dades extretes de les Ordres de paga-enr de h Comissi6 Mixta d'Administraci6 r

Nombre de propietaris

I pis

49,70h

mcs de l0 pisos

4,70k

2 pisos

19,i96

a l0 pisos

8,lolo

3 pnos

tt5%

4 pisos

6,a

Conrrol de Ia tropietat Urban.r al< prop;er.rris del. habitatges llogar.. AMMV
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Reparacions per mesos als pisos

llogue.

.9

E

E

z

55

L$ 13 !t'.qAbq\lB,. | ,. lt ,3\t...rU.n\f t'.rq

Uegenda

tr r."-
! lanpistes

I pinror
fl palcres

Quadre de les actuacionr de les cooperatives2ol

Reparacions dels habitatges

49.7o/o

r,2o/o
Fu

8Yo

t,4o/o

Controlde Ia Propietar Urbana. AMMV
20J. Dzde. nrrercr de lc" fa.rure' de reparu.,on' dc la Comi-i<t Mixrd d Adm,ni.'rr.io i
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La gesti6 de la propietat urbana li va servir a I'Ajuntament com una lont
d'ingressos. Segons una Ordre de pagament de la Comissi6 d'Administra-
ci6 iControl de la Propietat Urbana amb daa del2-2-38,I'Ajuntament de

Mollet va rebre la quantitat de 4.580,05 ptes. corresponent al 10 % de l'ad-

ministraci6 de lloguers cobrats durant I'any 1937.

Lany 1938, sense comptar el mes de desembre, I'Ajuntament va rebre

de la Comissi6 d'Administraci6 i Control de la Propietat Urbana la quan-

rirat de Ptes.
AI mes d'abril del t937 sun el Decret de la Conselleria de Finances2oa

pel quai es dicten les normes per a la constituci6 de la Comissi6 d'Admi-
nistraci6 de la Propietat Urbana. Aquesta comissi6 restari formada per un

de cada els dos de la cons-rePresenlant oe caoa mlnorla, els oos rePtcscntan

truccio de la CNT il'alcalde com a president.'u'
t

L I 1 de juny del 1937 surt el Decret de Municipalitzaci6 de I'Habitat-
ge. En aquest s'estipula que la gesti6 de l'habitatge havia d'dsser portada a

i.r-. p.r una caixa immobili)tria, amb la participaci6 paritirria de sindi-

cats (CNT i UGT) i Ajuntament, i que s'havia d'indemnitzar els anrics

propletans.
Aquest decret no es reflecteix en tota la documentaci6 del Consistori.
Al mes de desembre del 1938 la Comissi6 d'Administraci6 de la Pro-

pietat Urbana resta dissolta, segons el Decret publicat al Diari Oficial del

ZO-t t-:9, i s'anomena com a delegat del Servei d'Administraci6 de la Pro-

pietat Urbana de Mollet en Josep Fortuny.206

4.3.4. La coopentivitzaci6

F-l dia 2 de setembre de 1

comer!

es va celebrar una assemblea general dels

socis de I'antiga Cooperativa dels Operaris de la Teneria Moderna Fran-

co-Espa6ola, SA i la resta de treballadors de Mollet en la qual es va acor-

dar crear una Nova Cooperativa de Consum que recolliria tots els treba-

Iladors de Mollet i nomenaria un comitd organitzador.20T

Aquesta Nova Cooperativa de Consum de seguida va presentar a l'A-
juntament una instlncia demanant la cooperativitzaci6 del comerq de

Mollet:2o8 es tractava de convertir els petits comerciants en cooPerativis-

tes. La Cooperativa resumia el seu projecte en cinc punts:
de totes les

2o4. Decrer del22-3-37 publicat al DOGC el 9-4'37

205. Acta del ple municipal del l5-4'37. AMMV
206. Conissid de Govern del 14-12-38. AM]\'IV
207. Doc. sense classi0car. AMMV
208. Acra de la Comissi,i de Covern del l0-11-36. AMMV

20.604,95

srPer n nA ts del sindicat

del

936

botigues establertes1. Supressi6 absoluta
localitat.

en el radi de la

l5r



2, Deixar les destinades a la venda de pesca salada, fruiteria, pastisse-
ria, estant-los prohibit vendre d'altres articles alimentaris.

3. La cooperativa obriria pel seu compre quatre o cinc sucursals als
llocs mds apropiats per al bon servei de la poblaci6.

4. En fer-se la supressi6 de les esmenrades tendes, de tots els gineres en
existincia i que estiguessin en condicions per a llur venda, aquesra coope-
rativa se'n faria cirrec previ inventari, abonant-ne l'import a mesura quc
les disponibilirars econdmiques ho permeressin.

5. A les sucursals miraren de donar ocupaci6 al major nombre dels
afectats per aquesta determinaci6, sempre tenint en compte les aptituds
professionals i necessitats d'aquells.

La proposta es porta a estudi i quan el consistori es torna a reunir, cada
partit porta el seu dictamen.2u'

El regidor del POUM defensari el projecte cooperativista, tot dient quc
nestem dintre d'un sistema de cooperaci6, que l'individualisme ha desa-
pareguto. Es limitar) a fer algunes modificacions del projecte.

El representant de la CNT ds el mds radical, ja que aprofita l'avinente-
sa per demanar la municipalitzaci6 del comerg ndeu existir la Cooperari-
va Municipal de Mollet, doncs el Municipi deu vetllar per I'interis gene-
ral, sense perjudicar els interessos dels comercianrs, no es va a una incauraci6,
s'indemnitzad els comerciantsu. Aixi, la seva proposta era:

nL La actual Cooperativa de distribuci6n y todos aquellos comercios de
ultramarinos i comestibles, quedan municipalizados.

2. Los intereses creados por los actuales componentes de dicha Coope-
rativa y demds comercios, el municipio los reconoce y los amortizar{ a

medida que Ia economia del conjunto lo permita.
3. Una vez la Cooperativa se halle en manos del municipio, esre crea-

rd todas las sucursales que sean necesarias con el fin de abastecer con
desahogo y tener un control exacro de la distribuci6n de los productos
alimenticios. En dichas sucursales se procurard acoplar a aquellos ciuda-
danos que al cesar en sus comercios particulares por efecro de la muni-
cipalizaci6n de los centros de disrribuci6n, no tengan otros medios de
vida, y se les reconozcan aptitudes para ocupar un lugar en dichos cen-
tros de distribuci6n.

A los que quedaren cesantes y no fueran aptos se les acoplar6 en otros
Iugares que les permita estar al cubierto de todas las necesidades.

4.- Los centros de producci6n y distribuci6n de pan, quedan sujetos a

las mismas condiciones que los establecimientos anteriores.

20q Acu munrcip.]l dcl l- 12-16. AMMV
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5. Los establecimie ntos de leguminosas, cerales, tubdrculos y granos en

general desaparecerdn tambidn, cuyos productos se expenderln al detalle

exclusivamente en las sucursales establecidas por el Municipio, siendo
estos productos facilitados por los Sindicatos agricolas. Si se agotara la

producci6n de cualquier producto, se recurriri al intercambio, como
actualmente lo viene haciendo la Delegaci6n de Abastos.

6. Una vez acordada la Municipalizaci6n, se formard un Comitd de

Administraci6n, que podria ser constituido de la siguiente manera: un dele-

gado de Abastos, un delegado de Economia, un delegado de Hacienda, un
representante sindical y un representante tdcnico. Dicho Comitd tendri a su

cargo la organizaci6n y administraci6n de este servicio municipalizado,
rigidndose el mismo por un estatuto interior que regulard sus funcionesu.2ro

ERC seri l'(nica que deGnsari el petit comerciant, i per tant, s'oposar)

al cooperativisme ula cooperativa no es troba en situaci6 econdmica Per
portar endavant la cooperativitzaci6 i, per altra part, el comerg no ho ha

demanatu. En el seu dictamen ERC argumenta que .cap disposici6 dels

dirigents de la politica catalana d'avui preveu ni recolza la possibilitat de

que un Consell municipal ordeni, sense altres raons, el tancament de co-
mergos oberts al ptiblic, no tenint mds de cinquanta dependents, i, fins i
tot aixi, procediria la col.lectivitzaci6 i no la cooperaci6 forgosa...

,... Aquesta minoria, que creu dificil o impossible que aquesra corPo-
raci6 acordi la supressi6 de les tendes d'aquest terme i menys en Ia forma
demanada, car la prdpia €ntitat sol.licitant obligaria aquest consell a fer
excepcions, per quant deurien restar les de pesca salada, fruiteria i pasris-

seria, establint un tracte de desigualtat, solament a conveniincia de I'en-
titat sol.licitant.

,,., Existeix la creenga que la supressi6 dels establiments comercials ha

de produir un perjudici a Mollet com a vila i a l'erari municipal per la
minva de la recaptaci6 a obtenir.o Finalment, ERC dubta de la gesti6 de

la cooperativa nno pot fer concebre moltes esperances de millora a I'obrer
la prdpia cooperativa sollicitant, quan contant aproximadament vint anys

d'existdncia ni s'ha destacat en vendre a millors preus que els comerciants

de Mollet, ni el balang de la seva actuaci6 acusa un superivit digne de

tenir-se en compte com a millora del proletariat. Ha tingut la Cooperati-
va molts balangos negatius i els productes iguals o semblants als dels

comercianrs. els ha venuc a igual o pirior preu que aquests,-

Finalment, no es va portar a terme ni la cooperativa ni Ia municipa-
lirzaci6.

210. Dictamen de la CNT. Municipalirzici6 del cornere. Doc. 36/745. AMMV
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Vi,u de la Caope,artua obrera del, teballado,s de la Tineria. roneg,da com el

Tallaran. APFC.

Durant tot el periode, perd, va existir una pugna entre el petit comerg
i la cooperativa per I'horari d'obertura al priblic, pel repartiment dels pro-
ductes racionats o pel dret a vendre determinats articles. El 3-ll-36 la

Uni6 Comercial i Defensa d'lndustrials demana poder vendre porc, ja que
l'Ajuntament nomis deixava vendre a la cooperativa i a en Llorens, que
tenien empleats i aquests havien de treballar. Els petits comerciants tenen
mds productes que poden vendre. El problema ds que hi havia massa

comerq per guanyar-se la vida. S'haurien de tancar alguns comergos i els

propietaris podrien treballar a les Abriques. Era un problema del Bienni
Negre, que va deixar obrir molres borigues.

4.3.5. La contribuci6 de guerra

LAjuntament plantejari la necessitat
les despeses que la guerra ocasiona. De
menys voluntiria i desprds obligatdria.

A I'octubre el conseller de Defensa posa de manifest la necessitat de
portar peces de roba d'abric al front. Es fari una indicaci6 als comitts de
control de Abrica perqui autoritzin els obrers a contribuir amb la part de
jornal necess)ria.t" Al novembre es tornari a fer la mateixa crida, perd es

proposa que les despeses siguin abonades per recaptaci6 voluntiria.r'2

que els ciutadans contribueixin a

primer ser) d'una manera m€s o

21 1. Acta del
212 A.:r. del

ple municipal del l9-10-36. AMMV
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guern lobrers,
Al desembre, el conseller Pi d'ERC demana que el5 o/o del jornal dels

que ds per a contribuci6 de que esti en mans de la Fede-

racio Local de CNT, enrri directament a l'Aiunrament.)rl
El mateix mes la conselleria d'Economia va proposar la imposici6 de la

contribuci6 de guerra als industrials i comerciants de la localitat.2ta

Quan es vol imposar la contribuci6 de guerra als rabassaires s'obre-una

polimicar hi ha dues propostes:
a) La d'en Feliu de la UR, que proposa que s'individualitzi la quota per

part de I'Aiuntament, i que s'indiqui una quantitat global i el sindicat hagi

de repartirJa.
E) La d'Angosto i Dominguez (CNT) que proposen que el, que pro-

cedeix ds que el sindicat agricola en junta general acordi la imposicid.
Es decideix que sigui el sindicat en junta general qui acordi Ia imposi-

ci6 i en cas que no ho faci I'Ajuntament imposar) el que estimi de justi-

cia. Perd quan la proposta es porta a l'fusemblea de Rabassaires, aquests

rebutjaran el pagament imposat per l'Ajuntament. Entre les raons que

presenten al.leguen que I'impost en qiiesti6 no tan sols ds per a les neces-

sitats municipals extraordiniries imposades per la guerra sin6, com esti
demostrat de manera ben palesa, per ajudar a la implantaci6 d'un rtsgim

amb el qual ells no estan d'acord.2r5

Malgrat tot, cap a final de la guerra se'ls posari un impost especial sobre

els productes de la terra i el bestiar de 50.000 ptes., que hauran de pagar la

Col lecriva de Camperols i el Sindicat Agricola. Atesa la importirncia de

la Uni6 de Rabassaires davant dels camperols de la CNT s'cordarl que la

col.lectiva pagui 5.000 i el sindicat 35.000 ptes. La resta es perdona.2r6

Cap a les darreries del t 938 la preocupaci6 consisteix mds a soc6rrer els

residents a Mollet que no els desplaEats al front. Aixi, les recaptacions van

per la Conselleria d'Assistincia Social. Es demanari de fer una aportaci6

volunt)ria de I'1 o/o del sou o jornal dels treballadors, en general, per sufra-

gar les despeses d'fusisttncia Social. Totes les organitzacions i partits poli-
tics que integren el Front Popular, inclosos el Sindicat de Rabassaires ila
Uni6 de Defensa d'lndustrials, estaran d'acord en I'aportaci6 voluntiria,
excepte la UGT, que vol que sigui un impost obligatori de l'Ajunta-

Sindicat d'Oficis d'UGT elment,2l7
que, en

quan, l'any 1937,
assemblea general, una quota setmanal'establir

havia estat el
havia acordat d
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Cartell propagand htic per
incitar al treball en fauor
deh milicians del liont.
El nouembre de 1936
el consistori ua proposar

fabricar jaquetes de pell
i gorros, .per aminorar
el fed deh companys que
lluiten al font,, a cirrec
de recaptacid uoluntlria.

als seus afiliats, voluntiriament desrinada a I'Assisrincia Social d'aquest
munrcrPl.

4.J.6. La Conselleria de Proveiments

Durant el periode de guerra un tema preocupant sere el dels provei-
ments, De seguida comengar) a escassejar el menjar i l'Ajuntament, a tra-
vds de la Regidoria de Proveiments, intentari ponar el control dels ani-
cles de primera necessitat.

La Conselleria de Proveiments de Mollet en un principi estari en mans
dels mds radicals de Ia CNT, com a quasi tot arreu, perd al juliol del 1937
passar) a ocupar-la I'ERC.

Per la seva banda, la Ceneralitat, a mesura que guanyava autoritat, va

inrenrar aconseguir el conrrol de les subsistincies. Al desembre del 1936

218. Acta del ple municipal del 5-8-37. AMMV
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fa priblic un decret2tt pel qual es regulava el nomenament dels delegats de

Proveiments. Aquest decret va comptar amb la forta oposici6 de la CNT.
Al Vallts Oriental se celebrari un ple comarcal de delegats de ProveT-

ment per discutir aquest decret:220 la qiiesti6 era si els ajuntaments acccp-
taven el criteri que la Generalitat nomends burocriticament els delegats de

Proveimenrs comarcals o bd si havien de ser les comarques les qui els arro-

menessin democr)ticament.
Tots els delegats que hi intervenen ho fan en contra del decret menys el

delegat de Mollet, Pelegri Pi, de I'ERC, que defensari nuna obra de con-
junt, igual a rot Catalunya, perqut no es pot admetre la desorganitzaci6
de les comarques. Tot ha de ser controlat per Ia Generalitat. Cal admetre
els delegats que nomeni la Generalitat, perd crec tambd que aquesta ha de

demanar el pl)cet a les comarques). Aquesta postura xoca obertament
amb la resra de delegats de la CNT.

La postura de Granollers is radical, ja que no accepta el delegat nome-
nat per Comorera, Al seu lloc ja n'han nomenat un, democriticamenr, i
manifesten que uGranollers ja ha resolt aquest problema perqui compta
amb forces suficients per fer respecrar els seus drets,. Finalment se sotmet
a votaci6 i nomds hi ha un delegat que estigui a favor del decret.

El sindicat en un principi exercia un control sobre alguns productes,
perd a poc a poc la Regidoria de Proveiments el va absorbint: nla Con-
selleria de ProveTments ds l'(nica delegada de I'Ajuntament per regula-
ritzar la venda de productes alimenricis.,zzr nla producci6 de mongetes
de la localitat ds controlada pel sindicat i es demana que la Comissi6 de

Proveiments controli Ia collita del sindicat.r222 uConselleria de Provei-
menrs repartir) la carn a tots els malahs de Ia poblaci6 deixant de fer-ho
el Sindicat.ot'l

Els productes que mds faran parlar en el si del consistori s6n: la llet, de

la qual continuament es demana d'apujar el preu; el pa (que si el pes, que
si el preu, que si la quantitat a racionat que si I'escassetat), i la carn, sobre-

tot la de porc.
Lincident mds greu es d6na el dia 9 de novembre del 1937, en qut td lloc

una manifestaci6 per demanar pa a la plaga de l'Ajuntament i s'obliga a par-
ricipar-hi a les families dels regidors d'ERC. Quan es porta el tema al ple
municipal es demanen comptes al regidor de Proveiments per no donar pa

219. Decret del 23-12-36.
220. Ple comarcal de delegats de Proveiments. Granollers, 3l'l-37. Doc. 161737. AMMV
221. Acta del ple municipal del 29-6-38. AMMV
222. Acra del ple municipal del 7-l l-37. AMMV
223. Acta del ple municipal del 3-9 38. AMMV
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el dissabre, quan hi havia farina a les farineres de can Morat6 i can Serra.

Comenqa un fort enfrontament entre els regidors, la CNT ds acusada de

promoure la manifestaci6, als rabassaires se'ls acusa de maniobrar per des-

prestigiar la CNT, de no donar comptes del blat portat a Ia farinera. S'afir-
ma que ula vida municipal es troba totalment paralizada fa uns dies,, que

"el rigim de comissions ha fracassat i cai que les minories nomenin com-
panys responsablesr. S'ha de nomenar una representaci6 de l'Ajuntament
per visitar el president i plantejar el problema greu de Proveiments.t2a

La manca de carn forgava la Conselleria de Proveiments a buscar con-
tinuament solucions que tan aviat prohibien com estimulaven la matanqa

d'animals. Aixi, a final del 1938 proposa:

a) Esrimular la cria de porcs destinada al consum familiar autoritzant-
ne la matanga.

6) Els qui posseeixin un porc poden matar-lo particularment, amb un
familiar.

c) Els qui tinguin dos o mis porcs podran matar-ne un per a ells i l'altre o
altres seran destinats al consum priblic per la Conselleria de Proveiments.22t

La falta de materials per a la indristria va crear tambd conflictes quan els

obrers havien de parar de treballar per falta de matEria primera, o faltava
la benzina per als motors o no hi havia fusta per treballar, Un tema que va

crear polimica ds la tala d'arbres per obtenir fusta, la tala de Ia verneda de

can Pere Gil per part de la UR i l'intent de tala de can Pantiquet per part
de la Col.lectiva de Camperols, que va motivar una protesta popular per-
qut aquest bosc es dediquds a parc municipal.

Per aconsguir els productes, moltes vegades el conseller de Proveiments
havia d'anar a fer les compres a FranEa o al'Arag6.216 Una altra preocupaci6
de l'Ajunrament era la marxa de productes cap als forasters de Barcelona:

durant l'any 1937 es diu que hi ha una evacuaci6 voluntiria de Barcelona, hi
ha molta gent de Barcelona que va als pobles a demanar casa i cartilles de
racionament. Es fari un ban denegantJes.ttT Per protegir el racionament
de la carn de corral dels forasters es va custodiar la venda de carn:

uAtts que venent-se la carn de gallina i conill a la plaga priblica, els ciu-
tadans de Mollet que en tenen necessitat no poden abastir-se'n, doncs se

I'emporten els forasters. Atts que ds impossible, d'aquesta manera, con-

224. Acta del

225. Ac:d del

226. Acta del

227. Acra del

trolar quins compradors s6n forasters i quins no ho son, la Comissi6 de

Proveiments proposa:

ple municipal de I'l 1-10-37. AMMV.
ple municipal del 17-9-38. AMMV
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Tak d'una pollaxcreda prop de h uerneda i h font dbx Gil. Auir Ricart. Seruei del
Patrimoni Arquitecti'nic Local de k Diputaci| de Barcelona. La manca de fusta durant
Ia gaena ua fer qae es talls k uerneda de can Ros i h uernedtt de can Pere Gil, peri
grtcies a lbposici,l popular es ua saluar can Pa t;quet pel dcstinar-la a parc manicipal.

uQue, en endavant, la venda de carn d'aviram sigui efectuada al pati de

l'exrectoria, posant-se un empleat municipal a la porta de dit pati, i no
deixant entrar a ningf que no porti la tarja de racionament local,.228

Tambd se sol.licita que es vigilin els autobusos perqub els fotasters s'em-

porten carn. Es demana que els autobusos no facin parada fins que hagin
sortit del rerme municipal de Mollet.22e I al 1938 es recorda que esti
prohibida la venda d'articles de primera necessitat als forasters.23o

El control dels productes moltes vegades va portar a un enfrontament
entre la Conselleria de Proveiments i les organitzacions sindicals. Un
exemple va ser la polbmica creada arran del fet que els regidors d'ERC
demanaven que es creds una comissi6 especial per tal d'esbrinar els fets

esdevinguts amb la Col.lectiva de Camperols en la venda de garvilla de

blat pur, en qut el blat no es donava per fer farina tal com era establert.

La CNT es negar) a formar part de la comissi6 i el PSUC es posarir al cos-

rar de la CNT. llAjuntament es queixarir d'estar desproveit d'autoritat.2il

228. Doc.
229. Acr
230. Acta
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Un altre problema a destacar era el conflicte entre la Cooperativa de
Consum i la Defensa d'lndustrials i Comerciants per la distribuci6 que es

feia dels queviures per pan de la Conselleria de Proveiments; aixi, la venda
de carn de porc nomis estava en mans de la cooperativa. Al febrer del
1938 la Comissi6 de Govern Municipal establirir el repartiment de que-
viures en la proporci6 de dues parts per a la Defensa d'Industrials i
Comerciants i una per a la Cooperativa de Consum.2l2

4.3.7. El racionament

EI racionament va ser una mesura que va adoptar la Generalitat davant
I'escassetat de productes durant la guerra. A cada consumidor li era assig-

nada una raci6 dels productes objecte de racionament. La Generalitat
creir, el 31 de juliol de 1936, la Conselleria de Proveiments que va dictar
les normes de racionament i intentari controlar la demanda de determi-
nars arricles, generalment destinats a cobrir necessitats bisiques de con-
sum personal.

A Mollet el conseller de Proveiments i Economia proposa la implanta-
ci6 de la tarja de racionament al novembre de 1936.133 N desembre entra
en funcionament'34 i s'havia de renovar mensualment. Cada cap de fami-
lia havia de pagar 0,25 ptes. per la despesa d'aquest carnet.2r5 A final de la
guerra la tarja de racionament valia 2,25 ptes. m.nsuals.'lu

Al marE de 1937 es decideix racionar el pa en 250 g per persona i dia
als ciuradans de Mollet. uAquests ciutadans que tenen dret a una raci6
podran adquirir cada dos dies la quantitat de 500 g per hcilitar I'elabora-
ci6 del pa,.'zr7

A l'abril s'acorda de racionar el carb6 i el que sobri enviarJo a Barcelona.2lt
Al juny del 1937, seguint les disposicions de la Conselleria de Provei-

ments de la Ceneralitat, queden racionats els articles que es detallen a

continuaci6, en les quantitats que s'especifiquen:

Mongetes ....210 g per persona i setmana
OIi.... . . . . 245 g per persona i setmana
Cigrons . ....105 gperpersonai setmana
Ous.... 4 per persona isetmana
Patates.. ,,,.2,1 kg per persona i setmana

232. Acra del ple municipal del l3-2-38. AMMV
2f3. Act€s del ple municipal del 7'l I -36. AMMV
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Sucre... . . . . 104 g, per Persona i setmana

Calb... ....105 gper persona i setmana

A mds, s'especifica que usolament es podr) vendre al mercat (des del

prdxim dimarts) productes racionats mitjanEant la targeta de racionament
i amb la quantitat m)xima que en la mateixa es marqui, quedant lliure la
venda dels alrres producte"".2'

A mesura que avanci Ia guerra els ajuntaments optaran per recollir els

productes a racionar i repartirJos des de la Conselleria de Proveiments (al
juny de 1938 es recolliran les patates2ao i al desembre el vi).'z4' fAiunta-
ment es va plantejar tambd de fer uns tiquets de racionament per al tabac

davant dels abusos dels estancs.

4.3.8. l-,a, moneda durant la guerra

Quan comenga la guerra eren de curs legal, al territori catali, els bitllets
del temps de la Monarquia espanyola emesos pel Banc d'Espanya; les

monedes d'argent de 5 ptes.,2 ptes., 1 pta. i les peces de niquel de 25 cdn-

tims ide courd de 10 i 5 cintims. La desconfianga que va portar la revo-
Iuci6 es va reflectir en Ia progressiva desaparici6 de les monedes de plau a

causa de I'atresorament per part de la gent i la retirada de la circulaci6 per

ordre del Govern republici. Seguidament, va escassejar Ia moneda frac-
cion)ria de coure, utilitzada en les indristries de guerra.

La manca de moneda va obligar el Govern de la Generalitat a emetre el

paper moneda nacional catali en bitllets de 10 ptes., 5 ptes. i 2,50 ptes.

Aquests bitllets, perd, no van solucionar el problema de la moneda frac-
cion)ria i el Govern va autoritzar les empreses a encunyar vals, autoritza-
ci6 que mds tard es va fer extensiva als ajuntaments, sindicats, cooper:ti-
ves i col.lectives.

Aixi doncs, els ajuntaments catalans van creat en el decurs de I'any
1937, emissions de paper moneda de curs obligatori, perd estrictament
local. Dels 1.075 municipis existents oficialment a Catalunya l'any 1937,
van quedar-ne 378 que es van abstenir de crear moneda local prdpia. Un
d'aquests municipis era Mollet.2az

El tema de la moneda es va debatre en una sessi6 municipal en qui es

plantej) la manca de moneda fraccionada per facilitar les compres i es

proposl posar en circulaci6 una emissi6 de paper moneda municipal,

239.
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perd es va considerar que era massa car i que era molt f)cil de fer falsi-

LAjuntament de Mollet no va emetre moneda prdpia sin6 que va Gr
servir la moneda fraccioniria posada en circulaci6 per I'Ajuntament de
Barcelona i va prohibir l'ris de vals per efectuar els canvis.2a4

Segons sembla, es va acceptar com a moneda legal la moneda de la
Cooperativa de Consum, com ho demostren alguns pagaments de I'Al-
caldia fets a-b aqu.sta moneda.'45

Al gener del 1938 el Govern central va prohibir I'emissi6 i la circulaci6
de tota mena de paper moneda emts per les corporacions i organismes
locals i governs autdnoms, n orden) Ia retirada i el declar) il.legal.

La Cooperativa de Consum de Mollet durant la guerra va fer servir uns
vals de paper de 70 x 40 cm amb valor de 10 ctntims. Abans del conflic-
te bil.lic la Cooperativa de los Operarios de la Teneria Franco-Espaiola
havia encunyat monedes de llaut6 de 5 cts. i l0 cts. i una de niquel d'una
pesseta. Un cop acabada la guerra ser) la Cooperativa de Sedas Ros-Cam-
panl, S.A. la que fad vals de 10 i 25 cintims, entre d'altres, per als obrers
de la cooperativa.2a6

4.4. Er-s sor-DATs MOLLETANS A r.A GIJF.RRA Crvlr.

Els primers dies de la Guerra Civil es constituiri el Comitb Central de
Milicies Antifeixistes de Catalunya, que s'encarregari dels assumptes
de guerra fins al setembre en qut la CNT accepti de participar en el
govern de la Generalitat i el Comitd es dissolgud.

Lexbrcit republici era inexistent: una part s'havia revoltat i I'altra havia
estat dissolta. Era necessari formar un extrcit de voluntaris per fer front a

I'extrcit insurrecte.
El Comiti es va ocupar d'organitzar les milicies obreres i les columnes

que havien d'anar als fronts de guerra, principalment al d'Arag6. Aquesta
organizaci6 va durar fins al desembre de 1936 en qut, per decret, es crea

l'Extrcit Popular i les milicies foren absorbides per l'extrcit regular repu-
blid.

A Moller l'organizaci6 de les milicies es va viure com una feina urgent
i prioritiria, aixi ho van entendre els consellers en Pelegri Pi i en Josep

del 27 -5-37 . AMMY.
del l0-6-37. AMMV
I'any 1938. AMMV
Llrch. Les noaedzs dz hs oopcratiues mtdhnes. 1850-t950. Barceloaa,

243.
244.
245.
246.

1983.

Lliuramena de
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Fortuny d'ERC, tercer i segon alcalde respectivament, que presentaren la

dimissi6 dels seus cirrecs dins del consistori per npoder atendre les tasques

greus del Comitt de Milicies Antifeixistes de Catalunyan.2aT

Per la seva part la Generalitat, amb el Decret del30-9-36,')48 comenta a

donar instruccions per a la mobilisaci6. Es procedeix a l'allismment de tots

els homes titils de 18 a 40 anys. Seguint aquesta ordre de Ia Cancelleria de

Defensa, a Mollet es fa una relaci6 de tor els homes entre l8 i 40 anys resr-

dents a la localitat, especificant l'arma en qut van servir i l'ocupaci6 actual.

Sortiri un total de 1.053 individus. Seran allistats tots, menys els que sofrei-

xen inutilitat fisica total i els necessaris per a la indtstria de guerra.

Per la mareixa ordre,2ae la Generalitat mobilitzava tots els ciutadans que,

havent servit a l'Exircit, haguessin aconseguit les categories de sergent, bri-
gada, o sotsoficial actiu o de complement, en qualsevol arma o cos, per ral

de constituir els quadres d'instructors per als ciutadans que els poguds dsser

necessiria aquesta instrucci6. Sobretot rebien instrucci6 els homes que

havien servit a l'extrcit menvs de sis mesos. D'entre els reclutes de Mollet
surten I oficial, 6 sergents i l0 caporals. Amb aquests oficials es formari
I'equip d'instrucci6 i inscripci6 de Mollet a I'octubre del 1936.

El comitt d'enllag de Mollet de les Milicies Antifeixistes de Catalunya

enviarir la relaci6 de sergents que s'han presentat en aquest comitd, com-

plint el Decret de la Cancelleria de Defensa de la Generalitat de Catalu-

nya de serembre del I936. Es tracta de cinc persones: Agusti A.ltay6, Joan
Punsola, Viceng Soves. Angel lzuel i Vicenq Ferrindiz.

A Mollet li va correspondre el nrim. 28 com a Centre d'Instrucci6. El

cap d'instrucci6 militar va ser en Joaquim Henrich i amb ell van treballar

com a instructors, a mds dels sergents esmentats abans, els caporals Gon-
zalvo, L6pez,2'0 $Trcala i Mir. AntoniJulian va fer d'instructor de les mili-
cies de Ia FAL2tr

Mds tard, al novembre, Ia Conselleria de Defensa autoritzari els alcal-

des per nomenar instructors segons el seu criteri.252

Els instructors eren a ra6 d'un per cada 40 o 50 ciutadans a instruir.
Els caps d'equip d'instrucci6 havien de portar un control de l'assistEn-

cia dels ciutadans que havien de rebre instrucci6 militar.2tr Tambd havien

247. Acta municipal del 24-7-36. AMMV.
248. Ordre-circular de mobilirzac;6. DOCG I l-10-36.
249. Decret publicat en el DOGC l-10-36.
250. Segons pressuposr de I'any 1937. AMMV
251. Documentac;6 de la Capitania General.

252. Comunicat de la Conselleria de Defensa del 20-l l-36. AMMV
253. Circular del cap dels Serveis Ttcnics de la Conselleria de Defensa 22-10-36. AMMV
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de fixar l'horari d'instrucci6 i encarregar-se de justificar aquestes hores per
tal que als minyons que feien Ia instrucci6 premilitar obligatdria en hores

de feina l'empresa on treballaven els paguds I'import corresponent a les

hores d'instrucci6.2t4

ser) denegat al.legant que no
necessari al front, perd faculta I'
guir pels seus propis mitjans.255

Al mareix mes I'Ajuntament sol.licita a la Cancelleria de Defensa de la
Generalitat armament i munici6 per ferJa servir en la instrucci6, Aixd li

Al febrer del 1937 es rep un comunicat de Ia mateixa Cancelleria de

Defensa del Departament d'lnspecci6 General d'lnstrucci6 i Control diri-
git al cap de grup de l'Equip d'lnstrucci6 de Mollet en qut s'anuncia: ual

termini de 3 mesos d'haver comengat en Moller la instruccio militar ctu-
tadana, procedir) a donar d'alta els ciutadans que hi hagin assistit, reme-
tent a aquesta inspecci6 relaci6 nominal per lleves o edats dels mateixos
per estendre el certificat d'instrucci6. Tambd enviari la relaci6 de tots els

que no han assistit i el per qub,.'16
Cada ciutad) entre divuit i quaranta anys havia d'omplir la tarja d'a-

llistament per duplicat, que en el moment oportf un agent de l'autorirat
li lliuraria al seu domicili perqui s'incorporis a files. D'aquestes targetes

d'allistament s'en conserven nomds una trentena que, malgrat que incom-
pletes perqui no hi consta mds que el nom iel domicili, s6n interessants

perqut algf va afegir a mi, amb data de novembre del 1936, el lloc on es

trobava el soldat en aquell moment, si ja s'havia incorporat, si era a casa

seva, si havia mort... Si comptdssim amb la targeta de cadascun dels sol-
dars podriem fer un seguiment de la sort que van c6rrer els nostres homes.

Els milicians locals de Mollet prestaven serveis de vigilincia, i n'hi
malgrat que nomds hem trobat un

doc,.,mentttt en qut s'especifica que eren milicians enquadrats en l'ERC.
Els milicians varen ser pagars pel Comitt de Milicians fins que aquest va

ser dissolt, llavors se'n va fer c)rrec I'Ajuntament."8 A I'agost el CMAC,
secci6 d'ERC, enviari un comunicat a I'Alcaldia .posant-li a la seva dis-
posici6 les milicies constituides per garanria de la lliberrar i la Repibli-
ca,.ttn Al mes d'octubre la Comissi6 de Govern de Mollet organitzar) el

254. Doc.30/589. AMMV
255. Doc. 19614.684. Dara del 20- I l-36. AMMV
256. Carpeta ConselLeria de Defensa, 1936-37. AMMV
257. Lliuraments del 1937. AMMV
25h. A. rJ de b Comnsid de Govern del 20.l0.Jr, AMMV
2s9. Acra municipaldel b-8-16. AMMV

,a que aquest es

que pugul aconse-
disposen d
alcalde per

armament,
fer servir el

havia dels diferents partits politics,
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servel dels milicians en actiu necessaris per les atencions de la

EIs rebuts que va pagar I'Alcaldia van de l'octubre del 1936, en qut es

fa c)rrec de la vigil)ncia l'Ajuntament, fins a juny del 1937, en qui pel

cobrir

Decret del I
Els milicians

les

van
3-5-37
rebien

es demana que es desarmin
unes 60 ptes. per setmana i

patrulles ciutadanes.
comenqar sent guin-

procedent de

la capital valle-
s'hi

i quediversos pobJes de

nollers y
al front

ze milicians d'ERC. Al juny del 1937 el nombre s'havia reduit a set. El cap

dels milicians va ser. almenys durant un remps, en Joan Manau.

4.4. 1. Els milicians voluntaris

Ia primera columna que va sortir de Barcelona, el 24 de juliol,
encapqalada per Buenaventura Durruti, van partir una colla d'uns vint-F
cinc volunraris de Mollertc' enrre els quals es trobaven: Joaquin Aguirre,
Enric Carol, Jaume Coll, Ramon Corbella, Jacint Marquina, Jaume Mas,

Joan Moly, Manel Navarro, Agusti Nules, Francesc Oller, Josep Segura t

Miquel Ventura.262

a I'Horel Europa de Granollers.
la comarca, rot

A l'agost es prepara la columna del Vallds Oriental, que tenia l'oficina
havia enrolat gent
b)sicament eren de

sana.'6t Vatr ser prop de 600 persones les qui sortiren de Granollers el 15-

9-36 a les quatre de Ia tarda, en trenta autocars i diversos corxes, cap a la

caserna de Pedralbes de Barcelona.26a Era un diumenge i la sortida al front
es preparava com una festa. Aixi ho recull la premsa: nla banda de mili-

' 'Ls calles de la ciudad saludando a Gra-cras recorrera, manana qomrngo, ra

sus milicianos.u265 Lendemir sortiren de l'Estaci6 de Franga cap
l'exmilitar en Trinidadd'Arag6. Va assumir el comandament

Company. Formaren el 501 Batall6 de la 126 Brigada de la 28 Divisi6.
Inicialment lou destinat al front d'Almuddvar.

D'aquesta columna es creu que almenys una ttentena dels milicians
eren molleta.ts,'uu .ja que l'alcaldia de Granollers va pagar I'equipament
dels milicians de Mollet i, mds tard, va reclamar a l'Ajuntament de Mollet
I'import de 2.280 ptes. corresponents a l'equip de trenta milicians.267

260. Acra de la Comnsi6 de Govern del 19-10-36. AMMV
261. Joan Sol€ Tura parla de 180 persones. tVal/er nd nic,1 d'Hisirin. Mollel 1981

262. Scgons tarja d'allistament (AMMV) i documentaci6 de la Capitania General.

261. Ganigl., Joan. Histi,ria Contenpornnia del Valbs Oriental. Ed. Rovich. 1993 .

264. Garisa,loan. "Granollers". ConJliae Reuolurionari i &l li (1936-39) Ed. Oiko*Tat,
Barcelona. 1990.

261. k uaaguardia, 30-8-36.
266. En Joan Soli Tirra parla de uns cenr i escaig molletants. Molla una nia d'Histina.

Moller. 1981.

267. Acra de la Comnsi6 de Govern del I-12-36. AMMV
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Grup dz milicians fu Molbt al font
dAragd. APEM.

Companys dz guena al font dAragl
APEM.

Entre ells hi havia Ramon Bayo, Francesc Busquets, Joan Caparr6s,

Pere Falguera, Joaquim Felrer, Ramon G6mez, Rafel Jufr€, Joan Llobet,

Miguel Navarro, Andreu Oliveras, Joan Palou, German Pdrez, Joaquim
Pi, Josd Pi, Ramon Ros, Joan Roca, Josep fuera i Josi Manuel Simarro.268

Aquests milicians van anar al front amb el pit ple d'illusions i ideals

com ho demostra la carta que va enviar en Joan Palou, un noi de disset

anys, a la seva familia.26e

A I'abril del 1938, quan la guerra es fa mds crua, els aiuntaments de

Canlunya han d'obrir l'allisnment de voluntaris per a I'exircit de terra. A
partir d'aquesta data els canvis dins del consistori s6n constants a causa de

les incorporacions de voluntaris i forgosos.

263. Segons tarja d'allhtament (AMMU i documenraci6 de h Capitania General

26q. Ajs rnnexos hi he unr copia d aque(u cllla.
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4-4.2. l .es lleves

A mds dels qui van anar de voluntaris, al front hi eren els qui van ser
cridats per oquintesu. Comptem amb informaci6 de les lleves del 1934 al
1941: s6n dades extretes de la fina sanitiria i dels allistaments, durant i
desprds de la guerra.

A I'abril de l'any 1937 s'incorpora al front Ia lleva del1934, constirui-
da per un rotal de 52 minyons dels quals n hi aniran 27. De la resta, 13
ja havien marxat com a voluntaris i 9 seran declarats prdfugs,

I-a lleva del 1935 es va incorporar al marg de I'any 1937. Van ser allis-
tats 47 soldas, 9 dels quals ja havien man<at com a voluntaris al fiont, 5

es trobaven fent el servei a la zona facciosa quan comenga la guerra i 5 van
ser declarats prdfugs. En total, quedaven 26 soldats.

I-a lleva del 1936 s'incorpora entre el marg i l'abril del 1937. Eten 63
soldats, 10 dels quals .la havien marxat de voluntaris i 7 eren prbfugs.
Encara quedaven 44 minyons.

La lleva del 1937 s'incorpora a l'abril del 1937 i 4 dels 46 minyons ja
havien marxat de voluntaris, i 3 eren prbfugs. Restaven 34 soldats.

La lleva del 1938 s'incorpora aI setembre del 1937. Eren 54 soldats dels
quals nomds n hi ha 2 dels qui s'ignora la swa adrega.

La lleva del 1939 ds cridada al novembre del 1937.Eren 60 soldats. 10
dels quals eren prdfugs.

A la del 1940 hi ha 38 minyons. D'ells, 12 s6n declarats prbfugs.
La del l94l is cridada a l'abril de I'anv 1938 i eren 46 soldats. Es decla-

Incorporacions durant la guera
Llms del 1935 al 1941

Innrils

Prdfugs

Fonr :cr6 d inolPorr.ionr ifitra gnn)n6 AMMV

ren 7 profugs.
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Comptant les lleves del 1936 fins al 1941 hi ha un total de 406 homes,

el 8,8 o/o dels quals
declarats prdfugs i
anar al front.

ja havien partit
I'1,89 o/o, inritils

d.el 1936, 1937 , \
d'aquestes lleves,

de fer el servei

dels soldats, la

addictes 6
(15,6 o/o),

que de la lleva del 1938
18,75 o/o), d'indiferents 2

profugs.3 es rroben a la preso en el

com a voluntaris, el

. Es a dir, que el 86
13,5 o/o van ser

7o d'homes van

4.4.3.
criden
1940 i

per fer el

938, t941. De
la ulnspecci6n Municipal de

Sanidad de Molletu va elaborar una nFitxa Sanit)Lria, per a un control

940 es

1939,les lleves
mlnyons

militar. En aquesta fitxa consta-
situaci6 actual i l'exercit en qut

van ser classificats com a
1 (65,6 o/o) i de desafectes, 5

moment de ser cridars, 17 han

El servei militar
Una vegada acabada la guerra, al gener de 1

servei militar
cadascun dels

dels homes que havien
ven les dades personals
havien servit.

A cada municipi hi havia una Comissi6 Classificadora encarregada de

catalogar els minyons en relaci6 amb l'adhesi6 al Movimiento Nacional.

Aquests podien ser classificats com addictes, indiferents o desafectes. Ser

considerat desafecte suposava ser destinat a un batall6 de treballadors.

Sabem
minyons (

rats

ra6 per la qual aquests darrers van ser incorporats a un batall6 de treba-

lladors. De la lleva del 1941 es declaren addictes 6 (30 0/o), indiferena 13

(65 o/o) i desafectes, un (5 o/o).

De la lleva del 1936 s6n allistats 58 homes, 10 dels quals seran decla-

Classificaci6 de la lleva del 1938

segons l adhesi6 al regim

Fonr: Comn5i6 Cl.$ific.dor2 de Moller AMMV
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Allistament de les lleves del 1936 i l94l a la postguerra

Inririls

disc;plinaris

Funr: A.rrs d inc"rpun.i"nr. AMMV

passat per un camp de concentraciri,4 sdn en un barallo de treballadors i
7 s6n exclosos o declarats in(tils.

De la lleva del 1937 s6n allistats 49 homes, I I dels quals o bd s'ignora
on s6n o es troben a Franga, 2 s6n en batallons de treballadors,2 a pres6
i 2 s6n declarats inritils.

De la del 1938 se'n recluten 6l: hi ha 4 prdfugs, i2 han passat per un
camp de concentraci6, 6 han estat udepurats, i 1 es troba a la pres6.

fany segiient hi ha 41 reclutes: hi ha 5 prdfugs, 2 es troben en bata-
llons de treballadors, 14 han passat per camps de concentraci6, 1 es troba
a la pres6,6 ja es troben servint a l'exErcit i I 6s declarat inritil.

De Ia del 1940 hi havia 38 soldats: I I s6n profugs, 3 van passar per
camps de concentraci6, 2 s6n en batallons de treballadors, 11 es troben
servint a I'exdrcit. Consta que 4 s'havien passat a la zona nacional.

De la lleva del 7941, amb 46 reclutes. se'n declaren prbfugs l3 i l3 mes

es troben servint a I'extrcit.
El total d'incorporats ds de 293 minyons, el 18,43 o/o d,els quals s6n

declarats prdfugs, els 5,8 o/o s6n a la pres6 o en un batall6 de treballadors
i el 3,41 o/o s6n declarats inritils.

Comparanr els allisramenrs de les lleves del I 936 al I 94 I duranr la guer-
ra i els de la postguerra comprovem que hi ha 23 minyons menys a la post-
guerra i, a mis a mds, hi ha 20 nous prdfugs. Es possible que es tracti de
morts i/o exiliats-270

2-0. A l rprrrrr s2 fL *ilur e' rcrnt a prrlrr del 'oldrr..
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4.4.4. F-ls reservistes

Hem consultat els expedients dels reservistes de les del 1916,

1937 , \938, 1939 , 1940 i 1941 que es troben a l'Arxiu General Militar de

Guadalajara. Del total de 293 minyons que havien de fer el servej militar
hi ha la documentaci6 de 93 reservistes. En Ia documentaci6 de filiaci6'7r

en el qual se'l pot classificar d'addicte, indilerent o desafecte al GMN. Hi
ha un segon full de filiaci6 fet per la caixa de reclutes corresPonent' que

tambd podia classificar el recluta en relaci6 amb la causa. Per riltim, hi ha

una relaci6 de tots els destins i incidents que van tenir lloc durant els quasi

tres anys de servei i els quinze segiients de uRevistes anualsr'

Dels noranta-tres reservistes, sts (6,45 o/o) s6n classificats de desafectes

per I'Alcaldia: en Ramon Mas, en Salvador Sans, en Jaume Castells, en
jacint Garriga, en Joan Coll i en Joan Ventura. I un (1 o/o) 

Pel centre de

reclutament: n Isidre Pareras.

Aquests aniran a batallons disciplinaris. Dos (2,1 o/o) s6n classificats

d'addictes a la causa pel I'Alcaldia i un (1 %) d'indiferent per Ia caixa de

lleves

reclures.

consta un primer full de filiaci6 fet per l'Ajuntament on residia el recluta,

271. Registre del personalde I'extrcit, on s6n anomdes les cncumsdrncies personals il'historial

nilnrr de I'individu.

Classificaci6 dels reservistes

de hs lleves del 1936 al t94l

Foni: Arxis Mihar d. Cuad2hiam
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Minyons que fan el servei en batallons de treballadors
de les lleve del 1936 al l94r

Min"om cn bauilons

Foni Ad'u MiliE, d. Gu.H+n.

Hi ha cinc persones (5,37 o/o) que havien esrat en un camp de concentra-

ci6 i se'ls descomptari el temps que hi van passar del temps del servei militar.
Nou persones (9,67 o/o) seran enviades a batallons de treballadors o bi a

camps de concentraci6: R. Mas, fu36272 ds enviat a Reus; J. Casanovas,

R/37 a Algecires; J. Capan6s, PJ37 a Miranda de Ebro; S. Sans, R/38 a

Figueres; I. Pareras, R"/38 i J. Castells, RJ38 al batall6 ndm. 19; J. Garriga,
R/38 a Figueres; J. Coll, RJ39 a Figueres i J. Venrura, R/39 a Figueres.

4.4.5. Ff,s soldats morts al ftont
Tenim consdncia de 82 soldats mons al front i 25 de desaparegua, dels

quals nomds 40 estan inscria al Registre Civil273 de Mollet. Malgrat que el

Decret del 3-8-36 demanava nadoptar les mesures necess)ries per a acredi-

tar la defuncid de forma legal dels ciutadans morts en la lluita contra el Gi-
xismeo en el RC nomCs dos soldaa ponen la inscripci6 de "morr en la llui-
ta contra el feixismeo, que els qui van ser inscris durant la guerra,27{ tots els

dtres van ser inscrir una vegada havia acabat la guerra a Catalunya.

272. R€s€rvista de la lleva de 1936.

273. Hi consra la inscripcid de ues soldats m{s que ran rnorir a I'hospital de Mollet, perb que

ercn dc fora, per tant no els Lompto.

274. Pel Decret del 22-10-36 s'ordenara quc a les actes de defunci6 dels milicians, soldats i
individus dels cnssos armao, morti dar"nt I'enemic o a conseqiitncia dc les ferides sofenes o d'une

malalda concreta al camp dc baralla, aixl com dels elemcnts sanitaris i dels paniculls quc cs rrobin
en aquell cas, sigui feta la inscripci6: *Morr en la lluie contra el feixisme". DOCG. 235.
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Soldats morts o desapareguts al front

Llegenda

I rel6
a tr7
E r 9t8
E 1939

toferciua dAragd durunt eh mesos

d'agost-octubre dz I 937
Elfont dAragn, comparat amb el dz I'Ebre

i k campanya dz Catalunya, ls el que

registra una menor monaliut, peri. hem dz

tmir en compte que molts dels qui hi vax

dnhr eren volufltlit que uan fusapar?ixet

al font i la rcua mort no es oa confrmax

lz baullz dz lEbre, mm jutiol
' i noomrbre de 1938

A l'an1 1938, pet alt catalans, la guena es

fa mls cnu. De lbgo* a lbmfire noten
en elfont dz I'Ebre onze mollctants,

Thonas, Hugh,l a gerra civil espaiola.

I

- 

r--
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La batalla dz
Caulunya
Ls en lbJentlua final
i Catal nld, e tre
desembre del 1938 i
gener del 19j9, qaan
es registra el major
flombre de ulcimes
de Mollet. Manuel
Titidn de LaraLa
guerra civil espaiola
50 afios despuis.

Per completar les dades sobre les defuncions dels soldats hem fet servir
els llibres d'actes de l'Ajuntament, aixi com els llibres de sortides i entra-
des de l'Ajuntament, perd aquesta ds una font rnolt incompleta ino gaire
fiable, ja que alguns dels sodats que es donaven per morts hern pogut
comprovar que no ho eren. Consten nou notificacions de defuncions amb
data d'expedici6 des del marg del 1938 fins al gener del 1939. Tambd es

van registrar vint-i-cinc noms de sodats com a desapareguts en combat
entre maig i desembre del 1938.

A mds a mds hem pogut elaborar un petit llistat de vint-i-tres soldats

que van morir, segons diversa documentaci6 i testimonis orals.
Si localitzem els cent-set soldats morts i desapareguts per anys observem

que el pitjor any va ser el 1938 en qu|, entre morm i desapareguts, comp-
rcm el 62 0/o de les baixes dels soldats. lany ).939 tambd va comenear
molt fort, en l'rinic mes de guerra d'aquest any, el gener, van morir l'l I 0/o

dels soldats. Lany mds suau va ser el1936, que van morir el 2 7o dels sol-
dats i el segueix el 1937, amb el 4 o/o.

Per mesos, els mds durs van ser maig del 1938 (6 ok) coincidint amb la
campanya d'Arag6; l'agost, setembre, octubre i novembre del1938 (33 o/o),

coincidint amb la Batalla de I'Ebre; i el desembre del 1938 i el gener del
1939 (23 o/o), amb la campanya final de Catalunya.

Per fer una valoraci6 de les defuncions dels soldats de Mollet analitza-
rem nomds els que hi ha inscrits al RC, que ds dels que disposen de mds

dades.
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Aniliri dzb soldats morts insctits al Regisnc Civil dz Molle t
Aquesta anilisi dha fet sobre un total de quaranta soldats.

Edzts i llzres

Soldats morts per llwes

Inscdtr en el Regirtrt Civil de Mollct

=

39
38
37
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33
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3l
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26
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23
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0 3 4 6

Edat dels soldats morts al front
Inscria en el Registre Civil de Mollet

g
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Edar en anys

40
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Tots els soldats analitzats van morir quan comptaven entre 20 i 49 anys,

dssent dels 27 als 34 anys les edats en qut es registren mds morts, eI67 o/o

La mitjana d'edat ds de 30 anys.

Per lleves, estan representades des de la del 1921 fins a la del 1939,
excepte la del 1922 de la gual no hi ha inscrit cap mort. En canvi si que

hi ds la lleva del 1910, amb una persona. Les lleves en les qualg van

morir mds soldats s6n la del 1931, amb el 15 7o dels registrats ila del

1926, amb el 12 o/0, seguides d,e la d,el 1927 i 1929 am6 el 10 o/o dels

morts.

L'estat ciuil
Dominen els casats, que representen el 65 0/o, davant dels solters,30 %o.

Hi ha dos casos en qui no hi consta l'estat civil.

Lloc d'origen
El 48 % dels soldats eren naturals de Mollet i mis del 87 % d'origen

provincia mds representada ds Barcelona, amb un 80 o/o dels

Nomds menys d'un 13 o/o havien nascut fora de Catalunya,
entre ells mis de la meitat eren els emigrants de Mrircia.

Professid

Per les professions podem dir que es

15 persones que treballaven al camp, I
en oficines i la resta tenien oficis diversos. A part esmentem un oficial d'a-
viaci6, en fucard Iznar i un mestre, n'Alfons Segaz.

catali. La
mlnyons.

tractava de gent senzilla, hi havia
0 a la indristria tixtil i pelletera, 4

Origen dels soldats morts

lnscrits en el tugistr Civil de Mollet

Llegenda

Catalans

I Murcians

Mircia
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Professi6 dels soldats morts
Imcrits cn el Registre Civil de Mollet

Xofer
Pintor
Paleta

Oficial d'aviaci6
Comptable

EscriYent
Oficinista

Taxril
cadador

Pagls

Per sectors econdmicr domina el primari amb el 42 o/o dels soldats,
seguir del secundari amb el 33 o/o i finalment el terciari amb el 25 0/0.

Lhc dz k mort
La majoria van morir durant l'ocupaci6 de Catalunya, el32 o/o dels

inscrits i d'ells el 25 o/o foren morts al front del Segre; al front de l'E-

Lloc de la mon dels soldats

lns(rit! en €l Regist € Civil de Moller

Batalh de Terol I

F.ont de I'Eb.e rr
Fronr d Arae6 8

Fronr del Segre l0

Campen'" de CarJunyr 3
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Lloc de la mort per comunitats

74,4%

15,4o/o

AraC6

lO,3o/o

bre van perdre la vida el 27 o/o, al from d'Arag6 el 20 o/o, w soldar en

la batalla de Terol i nomds sis Persones, un l5 o/o, troben la mort en al-

tres fronts: Cdrdova, Santander, Guadalajara, Mallorca, Madrid i Cas-

tell6.
La provincia on van morir mis soldats ds Lleida, amb tn 37 o/o de les

vlctimes i li segueix Thrragona, amb el25 o/o-

Per comunitats, aquellaon van deixar la vida mds soldats is Catalunya,

amb el75 o/o, seguida de lluny per l'Arag6, amb el 10 o/0.

Any de la mort dels soldats

Insd$ en el RegistE Civil de Mo[.r

1916 t937 1938 1939

177



Els mesos de mds morts

Gener 1939

Desembre 1938

Novembre 1938

Ocrubre 1938

Serembre 1938

Agosi 1938

Maig 1938

Data de les defuncions
Per anys, tornem a confirmar que el mds dur va ser el 1938, en qui va

morir el 55 0/o dels minyons inscrits al Registre, i el 19J9, amb el 32 0/0.

Enrre l'any 1936 i el 1937 es reparreixen el 12,5 o/o de les victimes.
Els mesos en qut van morir mds soldats s6n en I'ofensiva final a Cata-

lunya, en rre desembre del 1938 i gener del 1939, (37 o/o); el maig del 1938,
a les campanyes d'Arag6 (12 o/o) i I'agost, setembre i octubre del 1938, a la
Baralla de l'Ebre (25 o/o).

Els mutilats de guerra

Al juny, per ordre de la nComisi6n Inspectora Provincial del Benemdri-
to Cuerpo de Mutilados de Cuerra por la Patria, el consistori acorda ufor-
mular relaci6n de los vecinos que se estime el honor de ingresar en esta

Gloriosa Insrirucion, siendo indispensable que el origen de la mutilaci6n
o de la herida se haya recibido en defen'a y engrandecim ien to de Espana

en la lucha contra el marxismo,.2'1
Hi va haver persones que van ingresar en aquest cos: en Ramon Molist

Vallir i en Frederic Pineda Marrinez.: t Tot. dos havien vingut a residir a

Mollet desprds de Ia guerra.

4.4.6.

275. Acra municioaldcl 2 6-39. AMMV
276. Doc. 4.852. Murilrrs de suerra 1942143. AMMV
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Soldats morts al ftont

Fiat E.C. Nattfll rrofcssi6 Dztd

Aldab6 Balcells,

David

Cule

Cdps Xi@li,

Catels Marqu&,

Coellsegu6 Tugo,
Isidre

Codina Coll, \4cnr

Collell Cantl, &gel

Dua6 Arb6s, Lluls

Filb{ Coll, P€re

Gursui S€er,.lod

Iznu Brb{, Riqrd

Mor{ Csprubi,

MunBl Cuyii, J@

dc Mogoda

Cuet de Ma

Mollct

(cd!dova)

Cubclls
(ucida)

Hospiol Militar

(Ll€ida)

Cituentes
(Gudalaim)

TremP Gleida)

Villalba de lo
os (Tamsona)

Mondd (Ueida)

sinem (trol)

(TdEsona)

Pincl (T{EsoM)

(T"r,cor")

86ixols
(ueida)

zueh (saEsos)

Cllnio de

Montd{ (Ueida)

Pon$ (Ucida)

Mallore

Hospital de Lleida

Hospinl de Girona

T)rega (Ueida)

(P)ndoli) Front
de I Ebe

Hospiel Militar
Arsdda (Mad.id)

15,3-39 l93l

21

3r

)9

C

s

C

30

23

34

25

32

27

3l

C

C

c
C

c

Mollet

Bre& (G;rcna)

Mollct

Mollet

Mollct

(Cotell6)

ori (Gnom)

Moller

Mollet

El Palmeral
(Mnrcia)

25-12-38

22-8-38

30,5-38

25-9-17

l-8-38

2-r-39

29-t-38

3r-7-38

3-r1,38

7-t-39

25-t-39

28,8-37

24-5-38

r5-1,39

t6-8-36

27-a-16

Tlxtil

Offcinista

Tlxtil

Pagis

P"C)"

OffciniB

Pagh

P4,

Bldquer

Oficial

Xofer

23-9-38

6-],-19

1938

1929

1925

t914

't927

l93t

1928

1930

1932

1930

t929

1937

t927

30

27

29

c

C

C

c

c

C

C

33

27

JZ

34

24

49

.10

38

Blmqu.r

15-12-38

27-S-38

t93t

'1929

1927

t926

t933

r9l0

c
C

35

2a

P"gt*

t3-lo-38

27-t2-38

5-9'38

Itr*dp.
l1-5-39

192l

1924

1931

193822
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Pujol \4la lou 3l C Mollet ecrivent Moldd (Ucid.) 2-t-39 1929

RicB Coll, Jiume 37 S Sanr Esra. sabarer Uind (B.clona) 27-l-39 1923
de Palautorden

Ri.E Sus, ftrc 33 C Mollct Taxril Frcn( del S"-ge 26-t2-38 t926

R@ Codina, Jaune 25 C Gircnclla Scto Isu"lada \9-r-39 r93o
(BarceloM)

Pos Berenguer, 27 C Mollcr 'Iinton Sem d€ Plndok. 6-9-38 1932
Conqd Frctrt d€ I'EbB

Salina Z:mom, 3l C L@{Mtu i,) BleqE! Ssi Roml d'Abclla 24-5-18 t926
tufael (ucid:)

Ss Monscrdl, 34 C Mollet Johd.r Front dc l'Ebrc 3r-ro-3a t925
Ratul

Sddcu Olive6, 32 C Moller Pagar Hospinl dc r5-t-39 1928

Jm Mu6a
S€ez Gdcla, Alfons 32 S Fuclre-A.luo Prcfsr 2-t1-37 1926

(Mdrcia)

Solcoll, Ramon 34 C Moller [,,gai Frotrt dclsegrc 6l-39 1926

Totr r Moutus, 28 S Mo ct P.gls Mhtuy6 dxfm 3-8-38 r93r
(Tonog)

Tors Malgl, 20 S Mo ct P"Ctr Mvcr dc lc Aigiie 2-8-38 t939
R2mon (Cctcll6)

\4nals Rib$,lcep 28 C Bdelom Conprable Frcnt dArag6 t7-5-3a I93t
: \4ncd C,olomc, JM 33 C Mollet Jonald DJrega G.leida) 10-1,39 t927

XuftC AnSl&, Antoni 20 S Mollet Johai$ Frcnt dc I'Ebrc r5-r0-38 \929

Foo. R.3j$E Ctil dc Moll.t. Sdi6 dc dctuncionr

Soldats quc van morir a I'hospital de Mollet, pcrd quc crcn de fora

Ednr F.C. Naaml l+otsit Lh( noft Dara Lha

SoAzt

Maninez Escarpin, Brlbino
Menader Peird, Albert
Prieto Herndndez, Francisco

Girona
6-2-39

t-2-39
4-2,39
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Taula elaboeda a panir del llibre d'entrades de I'Ajuntamenr, soldaa mons en combat

Sollzt

Amat Blanco, Joaquim
Homs Torrellas, Ramon

Juriol Escudc, Vicent

Navarro Pircz, Miquel

Rodriguez Collado, Constanti

Ros Jornet, Vicenr

Simarr6 Garcia, Joan
Soler Serna. Fnncesc

Xcola Vidal, Anroni

5-t2-38
t2-tt-38
9-10-38

27-9-38

5-6,38

25,r0,38
7,3,38

3t-5,38
22,10,38

Ministeri de Defensa Nacional

Barcelona

Berga

Brrctlona

XV Cos de I'Exircit
Granollen

139 Brigada

r""t" a"S.*a.Ip"r,i. del llibre d entrades de I Ajuntament, soldats desepareguts en combat

Sotrtut

Alcizar Garcla, Gerard

Buendia t/pez, Tods
Butjosa Ciurans, Joan
Comellas Puig de F:bregas, Uuis

Fernrindez Campino, Antoni

Fernindez Campills, Josep

Garcia Garcia, Julil
Garcia Pirez. Gerard

Gonzalvo Falcdn, Felip

Humft Pich, Joan
Llaud6 Brugada, Joan
Mancebo Valls, Josep

Mani Mu6oz, Josep

Martinez G6mea Modest

Martinez Navarro, Joan
Moreno Martinez, Paull

Palau Bernat, Melcior

Roca tuta, Josep

Rodrlguez Pascual, Jesns

Rota Colet, Josep

Salom6 Bas, Jaume

Solans Falcd, Baldomer

Subirl Padrirs, Jaume
Tarandell Coll. Antoni

Tan€, Victor

4-11-38

20-t2-38
t7-12-38

27 -12-38

t4-6-3A

30-t2-34
28-5-38

3-9-38
26-t2-38
8-9-38

2t-1t-38
l0-9-38
17,9,38

l0-10-38
r6-6-38

r 8-10-38

20-9-38

t4-12-3a

20-t2,18
28-9-38

r8-8-38

r3-9,38

8-10-38

25-9,38

12,9,38

Barcelona

Ministeri de Defensa

Barcelona

Ministeri de Defensa

27 Div., 124 Rtig.

134 Rrig.

Valtncia

44 Div.
Tarragona

101 Brig. Mixra

Barcelona

27 Div, 124 Rrig.

Ministeri de Defensa

Ministeri de Defensa

27 Divisi6

Cartagena

27 Divisl6
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Adema, Fernando. Professol?'/

Brn Segura, Francesc'z?3

Castells Mas, Joanz7'

Colom Ventura, Pere'3o

Cot Xufri, Josep'3'
Falguera Torrenrs, Isidre':3'?

Font Gonfaus, Joan'1sr

Frrnsi Mayola, Ramonlsa

Garcia Casanova, Ferran'?s'

Genis Busquets, Narcisr$

Llober Roca, josirT

M;alles Tiansfi, SebastA'?33

Masdeu Mani, foan'13'

Nrvaro Perez, Miquel':"o

Palou Nadal, Joan"l
Pedragosa Mn6, Francisco"?

Soli Tura, Viceng"3

Salamo Bm, Jrumel'1
sara, Jaume, exalurnnes'5

Torondell Coll, Antoni"6
Ulied Penella, Ramon"?

Vallcorba Sis6, Joaquim"3
Valldeoriola Camps, Joan"'

277. Segons Doc. 1.170. El 12-8-39 €s fa un funeral pels caiguts del centre Acadlmia Mollet.
S6n Adema, Fernando, professor Falguera, Isidro, exalurnne. Salom6 Bas, Jaime, exalumne. Bni
Segura, Francisco, exalumne. Sena, laume, exalumne.

278. Segons Doc. I I 70. EI I 2 -8-39 es fa u n tuneral pels caigua del centre Academia Mollet.
279. Acres d'incorponacions any 1939. AMMV
280. A I'AMMV consra al 12413.179 la norc d,el soldar de I'extrcit nacional Colom Ventura,

Pere de vinci-un anys, solter de Mollet. Mon el 23-l l-38
28 I . Segons els expedients d'orf€s en Cot XufrC, Josi. Desaperegut al front del Segre l'agost de

1938
282. Segons Doc. Ll70.El l2-8-3q es fa un tuneral pels caiguts del centre Acadtmia Mollet.
28J. ,r.cra dc L llm del IqaO. Exclusi6 per mort al fronr "roio". AMMV
284. Firxa de la,,lnspecci6n Municipal de Sanidad de Moller,. Ary 1940. AMMV
285. Lliuramenr 540/18 Pressupost del 1937. Es va a buscar el cad)ver a Barbasrre. Maig de

1937.

286. Segons els expedienrs d'orfes en Genis Busquets, Narciso, de Girona. Mort a I'Hospital
Milirrr de Barcelona al trenta dos anys el 13.9.38

287. Acta de la lloa del 1936. Exclurid pe, morr r Ihorpiral milirar en epoa roia. AMMV
288. Acra de la lleva del 1936. Exclusi6 per mon a l'hospital militar en rpoca roja. AMMV
289. AMMV Targera d'alllisnmenr, Conselleria de Defensa, consta escrit a m) la mort del

soldat Masdeu Mani, Joan resident a c/ Diputaci6,43.
290. Testimoni d'en Pere Palou.

291. Testimoni d'en Pere Palou.

292. Fico de la.lnspecci6n Municipal de Sanidad de Moller,. El d6na per desaparegur al

front. AMMV
293. Testimoni d'en Joan Soli Tun.
294. Segons Doc. l.l70.El 12-8-39 es fa un tuneralpels caigus del centre Acadlmia Mollet.

295. Segons Doc. 1.170. El 12-8-39 es fa un tuneral pels c.aigurs del cenrre Aadlmia Mollet.
296. Segons els expedienc d'orfes vr desapareixer al front de Terol el 25-l-38.
297. Acta de la lleva del l94l. Exclusi6 per defunci6 a l'hospital de SantJoan de Ddu. AMMV
298. Fixa de la.lnspecci6n Municipal de Sanidad de Mollet,. AMMV
299. Llibre del reemplagament del 1940 de I'any 1939. AMMV
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4.5. Lts racrtve: DE LA RtPRi s5t6 A LA RFRTcUARDA

Es calculen en unes 8.400 les victimes mortals de la repressi6 a Cata-

lunya durant la guerra.3oo La repressi6 s'ha considerat obra d'incontrolats
o de membres de les organitzacions mds extremistes que, desprds d'haver

estat vengut I'algament militar, s'apoderaren del carrer. Mai no fou ni

ordenada ni impulsada des del Govern de la Generalitat, que va intentar

posar fre a tota aquesta violtncia amb la fundaci6 dels jurats populars en

primer lloc i, posteriorment, el mes d'octubre de 1936, amb els tribunals

pop,ll"r, p.rq.rC els detinguts o acusats de feixistes tinguessin l'oportuni-
i"i d. d.f.trt"r-r..30r nl-a funci6 dels tribunals populars era, doncs, la
investigaci6 i la depuraci6 dels elements de la reraguarda considerats peri-

llosos, a la vegada que havien de vetllar per una recta aplicaci6 de Ia justi-

cia i per la desaparici6 dels incontrolatso.rot Co-pt"ua amb un ComitS

d'lnvistigacions Antifeixistes del qual depenien les patrulles de control-

Eren conitituits per delegat del partits del Front d'Esquerres, m€s la UGT
i la CNT.

Aquestes victimes de la rereguarda, en gran Part resultat dels oconsells

de foren d Per mo us locde cuneto, roren executaoes Per motlus lqcorogrcs, PorruLs, tErrBruru!,

passionals o d'enfrontaments interns.
La manera habitual d'exercir la repressi6 era a travis del ucorxe fantas-

mau, aquell vehicle
buscar una persona
mic de la revoluci6.

La mitjana dels assassinats a Catalunya suposa un 2,9 Per mil de la seva

poblaci6, Hi havia comarques en qud la repressi6 va ser molt alta, com el

Segrii, amb el 5,8 per mil d'executats i altres, com el Pallars Sobiri on la

repressi6 va ser la mds baixa, el 0,9 per mil. Al Vallbs Oriental,sor que tenia

una poblaci6 de 69.776 habitants, es van assassinat en nombres absoluts

149 persones, el 2,1 per mil, i en un terg dels seus municipis no hi hagud

repressi6. En general, l'index mds alt de morts, al Vallis Oriental, es d6na

en poblacions de mds de 1.000 habitants: la Garriga, amb el 4,4; les Fran-

quises del Vallts, amb el 3,8 per mil; Sant Feliu de Codines, amb el 3,6
per mil, i la Roca amb el 3,4 per mil.roa

300. Sold, J.M. / Villarroya, J. La represi' a k reragua,da dt Catalunla Vol l. Publicacions

Abadia de Montseruar. Barcelona, 1989

301. Aquesrs tribunals acruaren fins al primer de maig de 1937. que foren cessats per unifior
en mariria penal tors els tribunals de la Repdblica.

302. Sol€, J.M. / Villaroy^,I. Ot. cit.

303. lncloent-hi la poblaci6 de Caldes de Montbui

304. Sold,l.M. / Villaroyt,l. Op. cit.

sd IIt liefsCliopco soo s

que es traslladava al poble vei o a una altra barriada a

coneguda que poguds representar als seus ulls un ene-
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A Mollet, el nombre total de victimes de la rereguarda va ser de 26 per-
sones, 9 de les quals residien a Mollet i 17 les van portar de fora per assas-

sinarles al nostre municipi.
El nombre de victimes podria ser mds elevat si no fos perqud mds d'un

que sabia que la seva vida perillava es va amagat com va ser el cas de
mossin Josep Casanovas i algunes monges del convent; o que van fugir a

la zona nacional, com va ser el cas d'alguns industrials i gent d'idees dife-
rents de les que el moment requeria. Aquest ds el cas d'en Joan Serra i
Masachs, alcalde de Mollet abans de la Repriblica, en Pere Boix Boix,
n'Esteve Creus Subira, en Daniel Creus Subira i en Jaume Fonolleda
Millet, que van anar a Sant Sebastii; d'en Joaquim Bruch Serne i en
Vicent Camp Tint6, que van marxar a Sevilla, i d'Arcadi Vinas Prar. pro-
pietari de I AcadEmia Viias, que es va refirgiar a Valdeargolfa.rot

Mn. Josep Casanovas i Casanovas, rector de I'esglisia, hagui d'abando-
nar la rectoria d'amagat per salvar la vida, "els del Comiti de la CNT el
van protegir... amagantJo una nit quan uns forasters se'l volien empor-
tar.,306 nGr)cies a la protecci6 que li oferiren alguns feligresos pogud refu-
giar-se a Barcelona, on fou detingut i portat al vaixell Uruguai, que servia
de pres6. Acabada la guerra Mn. Josep torni a Mollet.o3o7

Les monges de la fundaci6 de la Companyia de Maria van abandonar
el convent el dia 20 de juliol, algunes van ser acollides a casa de diferents
families amigues i d'altres van embarcar-se en un vaixell facilitat per Itilia
per desprds passar a Itilia, Franga o a la zona nacional.3o8

Aquestes persones conservadores o religioses es van haver d'exiliar
davant el risc evident en qud vivien.

Per fer I'analisi de les morts a Mollet ens ha semblat correcte de dife-
renciar entre Ies persones que eren residents a Mollet ivan morir a mans
de la nrevoluci6 d'esquerreso i els qui eren de fora, perd els van portar a
assassinar al terme municipal de Mollet,3oe La informaci6 ds extrera del

305. Segons la Causa

306. Soli Tnra, Joan.
307. Calt6s i Pujol. Joan. Guia hi'ilico-dftlstica da I'esgksk dz Sant Vicenq de Molla del Vallls.

Mollet. 1985.

308. Tuyols,losepa. .Algunes nores sobre la fundaci6 de la Companyia de Ma.ia i la seva obra
a Moller del Vall.s.. 1t90. Documrnr inedir.

309. A la Causa General ramb6 es va fer aquesta separaci6 de les persones que residien a Moller
i 

"que duranre la dominaci6n roja fueron muatas violentamenre o desaparecieron y se cree fueran
asesinadae, ; les pereones que residien fora de Mollet, perb que van ser assassinades al terme de
Mollcr.

RC de Mollet i de la Causa General de I'AMMV.

4.452. CaPnania Ceneral.
Molla una nica d'histi,ria. Mollet. 1981.

184



4.5.1. Anirlisi de les victimes residents a Mollet

De Mollet van morir assassinades nou persones, que representen l'1,4
per mil de Ia poblaci6 de Mollet de I'any 1936.

Es tractava d'en Ramon Bordes, el capelli del convent de Sta. Maria
de Lestonnac; en Jaume Camps, que treballava de blanquer; en Rom)
Faurd, que seri el primer a morir i sembla ser que de forma accidental; el

mestre Lloreng Marrugat; en Pere Marti, secretari del .jutiat; en Josep
Punti, encarregat de la teneria; en Josep Sans, de le caves Vilarrosal; en

Francesc Vicente, cap d'estaci6 i en Manel Vila, de 68 anys i empleat de

la teneria.

Edzt
Ledat de les victimes estava compresa entre els 24 i els 68 anys, essent

la mitjana de 49 anys. En realitat tots els assassinats tenien mis de 40

anys, except€ en Roman Fauri, que va morir com a conseqitncia del tret
d'una bala perduda.

Btat ciail
Per I'edat, ds normal que tots estiguessin casats, excepte en Ramon Bor-

des, que era capelli.

Naturalesa
Tots eren catalans menys un, el cap d'estaci6, en Francisco Vicente, que

havia nascut a Saragossa. Dels catalans, eI33 o/o eren fills de Mollet, ds a

dir, persones arrelades a Mollet i ben conegudes pels seus veihs.

Naturalesa de les vlctimes de Mollet

7O,0Vo

Cirona
10,0olo

! catalunya

Lleida

10,00,6

10,00/6
lsa,:gcs
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Professiti

En quatre casos no coincideixen la professi6 que es declara i el treball
que s exercra.

La majoria de les persones treballaven al sector secundari, seguir del rer-
ciari, perd no hi ha ningt del primari: no es va matar cap treballador del
camp.

Les professions s6n variades, perd dominen els qui estan com a treba-
lladors de la pell; s6n quatre persones de les quals nomds sabem d'un que
tinguis una feina d'autoritat, en Josep Puntl, que era encarreBat en una
secci6 de la Teneria. Tenim una persona coneguda al poble, el mestre
Marrugat, que ffeballava a l'acadtmia Vfias. Hi havia un industrial, en
Rosell, reconegut home de la Lliga. Un altre personatge pdblic era en Pere

Martl, secretari del jutjat de Mollet. I una alra persona tambd coneguda
per la seva feina era el cap d'estaci6, en Mcente,

Data de k mort
Les dates de les morts es troben compreses entre el 28 de juliol del 1936

i el 17 de marg del 1937.
La repressi6 td lloc al comengament de la guerra, als primers mesos,

que ds quan mor el 78 %o dels molletans assassinats. Els qui van morir
mds tard, al febrer i marg del 1937 ds perqui es van amagar i van ser
descoberts mis tard, o bd perqui havien estat detinguts per les patru-

Professi6 de les victimes

Mednic i empleat de la T€neria

Feroviari

lndusr.iai

Fuster i blanquer

se€rerat d€l jurjar i jornaler

Comerg i mestre

Capelli

Blanquer

2
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lles de control i portats a les presons habilitades de Sant Elies o Sant

Joan. Desprds van ser conduits a Montcada i executats en lloc de lliu-
rar-los als^tribunals populars. Aquest va ser el cas de Ramon Bordes,

el capellir de les monges, i en Josep Sans, I'industrial del Xampany

Vilarrosal.
La primera victima cau el mes de iuliol. Serl en Faurd, que morira a

casa s;va com a conseqiitncia d'una bala perduda que havia rebut al cap

quan, tornant de la bairiada de can Calet, amb el seu amic Barril, passa-

va el pont del Besds.3to

A l;agost moriran en Punti, en Marti i en Camps, tots amb pocs dies de

diferincia.
El cas d'en Punti va anar de la segiient manera: nA tres quarts de tres

de la nit del 4 d'agost algunes persones van trucar a casa seva. (Jna de

les veus era.on.gud" i e.t Josep Punti va preguntarJi qud volien d'ell,

a travds de Ia poita. Ja es temia el pitjor i no gosava d'obrir, perd l'al-

tre insisti qu. es tr""ta,t" d'.rnes simples declaracions i que d'immediat

tornaria a casa seva. Era dificil de creure en aquells moments, i en

Punti doni un pet6 a cadascuna de les seves filles, la Carme tenia deu

anys i la Nuri divuit mesos, mentre ple de serenitat assegurava a la seva

Assassinats al terme de Mollet

E
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z
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310. Sol€ Tura, Joan. ,/1r lbt, una nica d'hi'tiin. Molle., l9a1

r87



angoixada muller: "Em sembla que ja no ens veurem mai mds", Ales-
hores sorti de casa seva, que restava vigilada per tots costats: era difi-
cil d'escapar. Als pocs minuts se senti el brunzit del cotxe que se I'em-
portava. Lendemi fou trobat el seu cad)ver prop del pont del
Tenes.rJt'

Al setembre moria en Vicente, el cap d'esraci6. A I'octubre, en Vila, un
home de quasi 70 anys. Al novembre cau el mestre Marrugat, i als primers
mesos del 1937 en Sans i mossdn Bordes.

En Josep Sans utuvo que refugiarse en una pensi6n de Barcelona, c. Tia-
falgar,junto a su tio Tomas Rossell, siendo descubiertos por las patrullas
de Barcelona, detenidos y llevados al convento de San Elias desde donde...
una patrulla fue a buscarlo y.,. dias despuds apareci6 asesinado en el
cementerio de Montcada,.3'2 A Mn. Bordes li va succeir quelcom sem-
blant: es va anar a refugiar en una pensi6 de la Gran Via. Alli les patrulles
de control el van descobrir i el portaren a Sant Elies, i mds tard el seu cos
apareixia al cementiri de Montcada.lll

l-a mateixa sort que en Sans i en Bordes van c6rrer unes mil cinc-cen-
tes persones executades a Monrcada, Cerdanyola i les Corts. Aquestes
morts no es poden atribuir als incontrolats dels primers dies.

La major part dels assassinars es van produir I'any 1936, el78 o/o, i un
22 o/o el 1937. Desprds ja no es registren mds victimes.

Lloc de k mort
Els llocs favorits per matar s6n els cementiris i les cunetes. En sis casos

coneixem els llocs de Ia mon: el cementiri de Montcada, el cementiri de Gra-
nollers. el cementiri de Cerdanyola. la carretera de Barcelona-Ribes i la carre-
tera d'Alella.

Els cementiris on es porten els residents a Mollet s6n els mds propers al
nostre municipi iles carreteres s6n les dels afores del poble. De tots els qui
es coneix la forma en qut van morir, sempre va ser per ferides d'arma de foc.

Causa dels crims
De la majoria, la causa va ser la ideologia: eren persones considerades

de dretes i, per tant, possibles enemics de la Rep(blica. Un d'ells era
capell), ra6 suficient per considerar-lo un enemic, N'hi ha un, en Vicen-
te, que en la Causa General el classifiquen com d'esquerres, per tant havia
d'haver-hi d'altres motius que justifiquessin la seva mort. La mort d'en

3l l.
312.
313.

r Moll*

5016 Tun, Joan. Cent rcuet hi*nries. l,\ixernador, Argenrona, 1986.
Documentaci6 de la Capirrnia Ceneral.
Truyols,Josepa. 

"Algunes 
nores sobre la fundacirj de la Comp:nyia de

del vallae,. 1990. Documenr inidir.
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Ideologia de les victimes
de Mollet

55,60k

Capellir
tt,tvo

S ignora
22,zyo

D'
ll,l%

Faurd ja hem dit que va ser a causa d'un accident i de la d'en Camps es

desconeix la ra6.

Acatats

Quan s'obre la CG es mirari d'identificar els responsables dels crims. De

quatre dels assassinats es desconeix l'autor, se suposa que era gent de fora de

Mollet. Dels altres cinc assassinats se riacusar) un total de deu Persones.

4.5.2. Fls morts de fora de Mollet

Al rerme municipal de Mollet es van recollir els cadirvers de disset per-

sones que no residien a Mollet i que les havien portat per assassinar-les a

la nostra localitat. Era un let habitual portar les victimes fora de la seva

localitat per donar-los mort. Aixi, al terme de Mollet es porten persones

que residien prop del nostre poble: de Parets, de Caldes de Montbui, de

Moi), de Palau de Plegamans, de Granollers, etc.

De vegades era tot un grup de persones d'una mateixa localitat les que

eren traslladades per ser executades, com va ser el cas de les onze persones

que van portar de Caldes de Montbui per donarJos mort al km 10 de la

carretera Sabadell-Granollers, de la nostra localitat.
Les victimes de Caldes de Montbui van ser: en Nemesi Asensio, en

Geroni Casabany6, n kidre Pagls, en Lluis Rib6 i en Francesc Torras; de

Moii eren en Sibino Burd6, en Fausti Figueras, en Josep fuera i en Pere

Soler; de Parets la familia Piquer: en Lluis i els seus dos fills, el Josep i
l'Angel; de Palau de Plegamans en Josep Mas; de Granollers en Joan
Roura; de Bigues en Francesc Saladrigas; de Barcelona en Francesc S)n-
chez i, possiblement, el religi6s Josep Sanromi.
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Entrada del cementiri dz Molbt, ABC-AF d'en Josep Saluanl i Blanch. Eb cementirit
juntament amb les caxetes dt carreteret elen eh llocs on eb incontrolats portauen let

sauas ut(times P?r attattfiafJas.

Lanilisi d'aquesres victimes ens d6na uns molt semblants als

estan mes

de Mollet.

Btat ciuil
F.ls casats

resultats

o/o i elsequilibrats;i solters els casats suposen el 59

Edzt

solters el 4l o/o restant. Que troben tants solters ds a causa que hi ha gent
mdi jove del que hem vist a Mollet.

Les edats es troben compreses entre els 18 i els

de 44 anys, cinc anys mds jove que la de Mollet.
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Lloc de naixement
El75 o/o eren naturals de Catalunya, dos havien nascut a Aviny6, un a

Madrid i un no hi consta.

Lloc de residlncia
Pel lloc de residtncia podem afirmar que vivien en localitats veihes: un

29 o/o residien a Caldes, un 23 o/o a Moi\' i un 17 o/o a Parets. Els akres

vivien a Palau de Plegamans, Granollers, Bigues i Barcelona.

LIoc de h mort
Totes les victimes apareixen a les carreteres: quinze dels assassinats, el 88

o/0, van apardixer a la carretera Sabadell-Granollers, km 10, un a la carre-

tera de Glranollers i un altre a la carretera Barcelona-Ribes.

Data de la mort
Tots van ser assassinats I'any 1936, durant els tres pnmers mesos de la

guerra, del 23 de juliol fins ll 6 de setembre. Al juliol hi hagui quatre vic-
deI' r936, durant els la

times, set a l'agost i sis al setembre

En tres ocasions es va trobar un sol cadirver i en tres ocasions es va tro-

bar un grup de morts; el 31 de juliol es porta des de Parets a la carretera

de Sabideli-Gratrollers, per donarJos mort, el mestre Lluls Piquer iels
seus dos fills, Angel i Josep, de divuit i dinou anys respectivament, que

Lloc de residbncia de les victimes
De fon de Mollet

Caldes de Mondui
31,30/o

Moi:r
25%

Plegamans

6,3%

6,3%

Bigues

6,30k

Granollen
6,30/o

18,8%
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Lloc de la mon

Ctn. Gmnoller

Cua. sabadell Granol

Ribes

Cem. Cerdanyola

Llegenda

I Cunetes de ca.ere."'

E Cemenrir;

seran les victimes mis joves. Al mateix lloc, I'onze d'agosr es donari mort
a set persones procedents de Caldes de Montbui.

"EI periddic de Granollers La Gralla es feia ressd de la noticia amb
aquestes paraules: (Troballa macabra de set cadivers. Eren veins de Cal-
des...). Entre ells es trobava en Francesc Torras i Sayol que fou un dels
dirigents de la Cambra Agricola del Vallis i de la seva delegaciti de Cal-
des. Mis tard, des del 1918, lou presidenr del Sindicar Agricola iCaixa
Rural de Caldes i, des de 1934, president de l'Associaci6 de Propietarrs
del partit judicial de Granollers. Fins a l'adveniment de la Repriblica fou
caporal dels sometents del partit judicial de Granollers i fou alcalde de
Caldes de Montbui de 1907 a I9O9, i altra vegada de 1924 a 1930.
Home molt religi6s, es preocupe del clergat de Caldes desprds d'esclatar
la revoluci6 i, amb el seu yei i amic Vicenq, va gestionar davant del
comiti revolucionari local uns salconduits perqui sis monges amagades

en un domicili a Caldes poguessin rraslladar-se a Barcelona. Obringuts
els salconduits i desprds que aconseguissin marxar les monges, el mateix
comite s'adon) del fet i s'apressi a detenir-los. Uns deu dies mis tard, en
Francesc Tortas era assassinat.r3l4

314. Planas ; Maresrm, Jordi. "k revolucid de iuliol de 1936 al Vallis Oriental: dietari d'un
propietari rural,. Larro, nnm. 10. Granollers.

t92



Professions per sectors econdmics

Secro.-l
5,9Vo

Sector-lll
76,50k

Secto.ll
17,6%

El 6 de setembre s6n quatre veins de Moii els qui moriran al mateix

indret de la carretera de Sabadell-Granollers.

Professiri

L majoria es dedicaven al sector terciari, el76 o/o, seguit del secunda-

ri, un 18 o/o, i nomis una Persona treballava en el primari. Nou eren

comerciants, un mestrer dos religiosos, dos empleats, un pagis, un pro-

pietari i un enllustrador.

Ifuohgia
En 

"els 
casos en qut consta la milit)ncia en la CG, estan classificats de

dretes o tradicionaistes. Hi ha sis persones la ideologia dels quals consta

que (s rgnoraD.^ 
En nou s$os es veu que eren Persones pribliques, d'idees conegudes,

com el cas dels tres exalcaldes, en Mas, en Riera, i en Torras, o el del jutge

en Figueras o del mestre Piquer que era carli. Tambd hi ha dos religiosos:

en Saladrigas i en Sanroml.

Causa dz lz tnort
En la Causa General diu en tots els casos ntres o m{s tiros producidos

por arma de fi,rego".

Els acusax
De rors els morts de fora de Mollet no es coneix cap autor dels assas-

sinats. Se suposa que van ser morts per gent de fora. Es fa constar (se
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Nombre de victimes de la rereguarda del Vallbs Oriental per municipis

I

ignoran en esta localidad las personas sospechosas de participar en el cri-
menD-

4.5.3. Conclusions

En general, unint tores les vicrimes de Mollet i les de fora de Mollet
podem afirmar que l'edat dels assassinats era una edat madura, mds de
quaranra anys. Que mis d,el70 o/o dels assassinats eren d'origen catali.
Que les professions que exercien eren del sector terciari i secundari,
nomds hem trobat una persona del primari. El major nombre de morts
es produeixen durant els tres primers mesos de guerra. El lloc dels
assassinats van ser els cementiris i les cunetes de les carreteres mds pro-
peres a la localitat de les victimes. Les causes dels crims en la major
part semblen ideolbgiques, per ser persones de idees de dretes o reli-
gioses. Les persones mds conegudes a la localitat eren les que mds perill
corrlen,
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La xifra toal de morts del Vallbs Oriental va ser de 149 morts (inclo-

ent-hi el municipi de Caldes) que suposa un 2,1 per mil de la seva pobla-
cid, mentre que a Mollet li correspon un 1,4 per mil, Cs a dir, mCs baix
que el conjunt de la comarca. El municipi de la comarca on es van Pro-
duir mCs baixes per assassinats va ser Granollers amb ffenta-quatre Peno-
nes, seguit de Caldes, amb divuit morts, i en tercer lloc Mollet i -Sant
Feliu, amb nou persones cadascun.

4.5.4. Els afirsellats a Montjur'c

De les persones que desprds d'Csser jutjades i condemnades a la pena

capitd foren afixellades d castell de Montjuit hem localirzat en Joan Ran-
gel Roca, natural de Mollet, de professi6 many), que va morir el 12 de
juliol del 1938 a l'edat de cinquanta-cinc anyn.

iI
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V{ctimes a h i€r€guirda. Residentr a Mollet."5

Lloc dbigen Elzt Pnfati6

Bordes Mullol, R"amon

Camps Pastor, Jaumer 
e

Fauri Montforte,
Roml

Marrugar Anglds,

Lloreng

Marti Puig, Pere

Punti Puig, Josep

sans Roselr.losep

23-t0-36
Crs. d'Alella

17-3,37
Barcelonar ''z

l r-8,36

28,7,36
Mollet

30-tt-36
Cemenriri de

Cerdanyola

9-8-36
(Crra. Barcelone-

Sallent
(Barcelona)

LEspara
(Gnona)

Mollet del V

Urrea de Jat6n
(saragosa)

24

62

Capelli

Blenquer

Blanquel''

ComerE

Secretari

de jurjar

Blanquer
Encarret.

lndusdal
(caves

Vilarrosal)

Mecinic
Emplear de

Ia Gulrdia de 43
TremP Gl€ida)

Moller del V
Mollet del V

tubes)Parets V

4-8-36
Cementiri de
Granollersr'?l

24-2-37
Cementiri de

7-9-36

6l

43

40

54

68\ala Mitjans,

315. Informaci6 tres d€l Jurjar Municipal. Registre Civil, Seccid de Detuncions de Mollet,

317. En l, C,us Cene'rlcon,ra rl cemenriride Monrcadr. AMMV
318. No esri inscrit €n elRC de Mollet. pero al final delllibre hiha una nota que diu que falta

inscrture el nom d'en Jaume Camps. Si que consta a la Causa General, AMMV i a la revisi6 del

padd municipal de 1936-39. Malgrat que a la Causa General diu que esti inscrir a CcrellterEol,
alll no l'hem looliat.

319. Segons la Causa Ceneral, AMMV treballava de blanquer.

320. Segons la Causa General, AMMV treballava de mesrre.

321. Segons Ia Causa General, AMMV

con$asrar imb la documentaci6 que hi
reghtre del cementiri, la revisi6 del padr6

a Ia wasarda dz Atalxrya Q 936'39).
316. La militincia r:s la que consra a

ha a I'AMMV a la carpera Causa ceneral, al llibre de
municipal i amb el llibre de Sol4 iYillaaoy.a, I^a reprsi6

la Crusa General. AMMV
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EC E ttetat
a Mollzt

R.g"nt t;uil

s

c

P.cligi6c

Apolldc

fuolltie

Ctll

Drere!

Crrl{

Dretes
rcgidor de

la Llig
Esqueffca

Mollet del V Mollet del V

c
c

Mollet del V
Mollet del V Mollet del Vst

Mollct dd v

Mollet del V

Mollet del V

Mollct del V

Mollct del v

Mollct del v

sr

SI

Mollct del V

SI

SI

st

C

c

c

C

c

Mollet del v

Mollet del V

Montceda Mollct del v

Mollet dcl V

Alclla

322. Segons divcnc"s fonts onls.
323. Scgons la Causa Gencral, AMMV.
324. Es troba inscric a Alclla, que 4s on ra morir.

325. Scgom la rcvisid del padr6 municipa.l dc 1936-39. AMMV

Sold i Villarrop hn constt la mon d'en Josep Planas i Planas dc Mollet al R€gistre Civil de

Parets. Nosaltres no I'hcm localiuar ni al Rcgistrc de Mollet ni al de Ptca.
El Cono Cauhn del5 dc novembre de 1939 cite com a vlctim€s a Mollet C,clesd Roca,

l'Isidre Niub6, I'Isidre Solanich i cn Victng Fonolleda; aquestes morts no lcs hem pogur

comprorer en no crobar-lcs inscrites cnlloc. A les actes de la TMFE indou com a morts violenrcs

la de Baltaar Guichtd A.lb* i la d'en Manuel Dcwalls Tiias, directius de l'cmprcsa. En

Guichrrd va morir a Montcada i en Desvalls a Barcelona, tots dos cl febrcr dc 1937.

I
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Viaines de la reraguarda de fora de Mollet

Cognon inonlr ta ctina Lhcidata&lanon Lloe dbigen Edat Pnfcss;t

Asensio Casellar, Nemesi 11-8-362h
Ctra. de Sabadell Monrbui
a Granollers, km l0

l0 Comer!

47 Btanquer

5l Comerf

59 Comerg

56 Comerg

56 Mestre

18 Empler

19 Ernpleat

12 Comerg

5l Comerg

46 Forner

Calda de

Moi)

Crldes de

Lleida

Aviny6

Aviny6

Gldes de

Moi)

Barcelona

Burd6 Homs, Sibino 6-9'36
Ctn. de Sabadell a

Grrnollers, km 9-10

Casabay6 Roquer, Geroni I l-8-36 2 h

Fisuen5 Abrdal. Fausri 6'9-36' C.ra. de sabadell a

Granollen, km 10

Ctra. de Sabadell a Montbui
Granollers, km l0

ll-8-36. 2h
Cra. de Sabadell r Montbui
Granollen, km 10

Moi)

r l -8-36
Ctra. de Sabadell a de la Mogoda
Granollers, km l0

Caldes dc

Mrs %rrar. Josep

Pagis Riera. kidre

Piquer Jovcr, Uuh

Piquer Pellicer, Angel

Srnra Perplrua 57 Comerg

Mollet del V
3t-7-36
Ctra. Sabadell-
Granollers, km 10.
Moller del V
3r-7-36
Ctra. Sabadell-
Grrnollers, km 10.
Mollet del V

Piqu€r Pellicer. Josep 3t-7-36
Cna- Sabadell-
Granollers, km 10.

Mollct del V
Rib6 Bmqueas, Lluls Il-8-36 2h

Rlerr Fruns. Josep

Rourr Guardiola, Joan t'9'36
- Ctra. Granollcrs,

50 m. tuera Seca

Ctra. Sabadell Montbui
Granollers, km 10.
Moller del v
6-9,36
Crra. de Sabadell
a Granollers, l(m 10.
Mollet dd V

326. Segons corstr en la Causa General, AMMV
327. Segons Solc i Villarrog. Op. cit.

328. Segons Sold i Villatroya.Op. cit.
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EC tusilacia E talat a Mollct P,qr"E civil

S'ignon

c

c

c

c

C

S'isnon

S'ignon

Hivia estaa

Iu,qrtzt

Havia estat
alcalde accidental
i rcgdoPa

Drct6,
havia €stat
rcgidoP'

Dretes

Havie cstat
.laldJ3'

S'ignore

Csldc & Mon6ui s{

SI

SI

SI

sf

SI

MoD

C'aldes de Montbui

Moi!

Paleu de Plegamrns

C:ldcs dc Montbui

Parcts dcl V

Pares del V

C:lda de Montbui sl

Moil

Gnnollcn

MolLr dcl V

Mollet det V

Mollet del V

Mollet del V

Mollct dd V

Mollet del V

Mollct dcl V

Mollct dd V

Mollct del v

Mollct del V

Mollct dd V

Mollct dd V. '

Drctcs

s S'ignon

stc

s

sts

s{c

stc

Ij

329. Scgons Sol€

330. Segons Sold

i Villaroya-
i Villarovz-

O?. cit.

O?. ,ir.
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Vlctimes de la rereguarda de fora de Mollet

Cognon i non dz h ctina Lkc t dzta dz la nort Lloc db,igcn

Saladrigas Comes,

S:irchez Fern!ndez.

Sanromi Cuxch. Josep

Soler Camprubi, Pere

3-9-36
Cua. cranollers-
Sabadell, km. 10.

Moller del V
23-7-36
Ctn. de Barcelona
a Ribes, km 19
Mollet del V
11,8-36. 2h
Crra. de Sabadell
a Granollers, km l0
Mollet del V
6-9,36
Ctra. de Sabadell a

Granollere, km l0
Mollet del V
tt-8-36.2h
Ctra. de Sabadell a
Cranollers, km 10.

Mollet delV

Madrid

Castelldral

36 Crpell:r

40

46

Enllustrador

Escolapi

Toras Sayol. Francesc

)7

67

lrges

PropierariCaldes de

En s.la i.n villaiioyl ensdiuen guc €mba $ van rtgniar con i mons r Molkr ch .sohPis de caldd de Montbui

en S.lvador Vih Cos, en Ponpili Para P.rmfcr il Anbni Forada Oller Al Regkte Civil d. Molhr ho hi con$en.

Es consideren refugiats de guerra (als efectes de llur assistincia per la

Generalitat de Catalunya aquelles persones que, sense dsser combatents o
varons majors de 20 anys i menors de 45, hagin hagut de canviar de

residencia per causa de la present guerra, no siguin hostils al rbgim, esti-

guin mancats de mitjans de subsisttncia i no estiguin acollits per altra per-

sona de llur familia o amistatu.ll3
A l'octubre del 1936, davant nla necessitat de coordinar l'actuaci6 de les

diverses organitzacions la finalitat de les quals ds acollir els refugiats que,

procedents de zones de guerra, arrib€n a Catalunya, imposa establir una

acci6 coniunta que garantis la mirxima efic)cia de I'esforg que aquesta obra

de solidaritat social representa',!4 Ia Generalitat decideix crear el Comiti
Central d'Ajuda als Refugiats de Catalunya a Barcelona, i a les poblacions

4-6. ELs REFUCTATS DE GUERM

331. Segons Soli i Villarroya. Op. cit.

332. Segons Solc i Villaftoya. O?. cit.

333. DOGC del 24'8-37.
334. Decret del 17'10'36. DOGC 18-10-36
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de mis de 10.000 habitants i a les que s6n caP de partit iudicial de Cara-

lunya un Comitd Comarcal d'Aiuda als Refugiats per unificar l'actuaci6 de

totes les organitzacions que s'encarregaven de I'assumpte. Els comitEs

comarcals seran constituits per un rePresentant de cadascuna d'aquestes

organitzacions: CNT, UGT, Socors Roig Internacional, Pro InAncia
Obrera i Assisttncia Municipal. El president era I'alcalde.

El comitt comarcal que correspondrl a Mollet seri el de Granollers, que

s'encarregava de distribuir els refugiats per la comarca

Aquests comitis d'ajuda als refugiats funcionaren fins a I'agost del 1937

en que per decrets3t s6n suprimits i les seves funcions Passen al Servei d'As-

sistincia Social de la Generalitat.
La primera vegada que es fa referencia als refugiats en les actes munici-

pals ds al novembre del 1936, en que es egeix un comunicat de l'alcalde

de Caldes de Montbui pel qual demana aportacions volunt)ries per aten-

dre les despeses d'allotlament dels infants refugiats.16

335. Decrer del

336. Acta de la

M-a-37.
Comissi6 de Govern del 3-9-36. AMMV
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Com a resposta I'Alcaldia fari p(blics diferents bans per demanar Ia
col.laboraci6 ciutadana: nRecol.lecta de donatius sobre ror pel gran nom-
bre d'infants provinents dels territoris feixistes que es troben allotjats a

Caldes de Montbui, i per aixd es demana la col.laboraci6 en el sosteni-
ment d'aquests infants, sigui en diners o bd en roba d'abrico.IT

Hi va haver tres fases migrardries de refugiars al Vallis Orienral:
1. D'octubre del1936 a l'agost del 1937. S6n les primeres onades de

refugiats procedents de Madrid, Guipriscoa i Milaga.
2. De setembre del 1937 a marg del 1938. Els refugiats provenen

d'Euskadi, Cant)rbria i Astriries.
3. D'abril del 1938 fins al gener del 19J9. Son els refugiars d'Arag6.

Mollet.
Aquest mes, Mollet, que comptava amb una poblaci6 d,e 6.219 habirants,
tenia 134 refugiats, que representen un 2,2 o/o de la seva poblaci6.l38 La
mitjana de refugiats del Vallts estava en el 2,5 o/o. Eren 1.628 refugiats al
Valltss Oriental, perd nomds tres municipis de la comarca tenien mds de
100 refugiats: Ia Garriga, Granollers i Mollet.

Al mes de setembre del mateix 1937 el nombre de refugiats al Vallis puia
fins a 6.051 refugiats, la mitjana ser) del 9,3 o/o. A Mollet, el nombre de
refugiats era de 554, ds a dir, havia augmentat al 8,9 0/o. La Generalitat esta-

blia el nombre de refugiars que havien de tenir els pobles en un 5 %o. Mollet
ja I'ultrapassava,

Al febrer del 1938 Mollet hostatjava 367 refugiats, que suposaven el 5,2 7o

de la poblacid.
El lloc de procedincia d'aquests refugiats al marq del 1938 era el33,7 o/o

d'fut(ries, el 47 o/o venia d'Euskadi ila resra. el 19,7 0/o, d'alrres regions
d Espanya. D aquescs refugiacs. el I4 o/o renia menys de cinc anys.ttn

De seguida es posa de manifest el problema de l'allotjament dels refu-
giats. Les possibilitats d'allotjament eren tres: repartir-los en cases particu-
lars, agruparJos en torres o donar un pis per familia. Totes tres solucions
eren dificils de portar a terme. El conseller d'Assistbncia Social de Mollet
s'havia d'ocupar de buscarlos un lloc per residir i de solucionar els proble-
mes que poguessin sorgir de la convivbncia dels nouvinguts amb la pobla,
ci6 local. Al desembre del 1936 el conseller recorda al consisrori que hi ha

337. Ban del 30-12-37. APMP
338. Carriga,Joan. Granollers t9j6B9: AnJlicrc Reuolrc;onai; Bi! |i. QiKos-Tau, 1990.

339. Doc. Cooperativa de Consum nnm. 35/703. AMMV

Lleida i Tarragona.
Els refugiats que arribaven al Vallis, en un principi foren distribuits des

de Granollers als diversos municipis de la comarca. Al mes de marg del
1937, dels 1.016 refugiats que arriben 117 s6n distribuits a
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vint-i-dues persones que no estan conformes amb el seu allotjament actual,

merze de les quals ia s'han col'locat en un altre lloc i la resta s'anirir col'locant,

perd que I'Ajuntament ha de tenir en comPte que aixb costari moltes pes-

ietes i-p.oposa que aquells que abans tenien refrrgiats a casa seva i els man-

tenie.tiliuiin a.i alguna quantitat setmanal per atendre les esmentades des-

peses. S'acorda fei un estudi Per tal que els refugiats puguin fer,vida

privada.roo

Tenim consdncia de com es trobaven distribuits els refugiats al febrer

del1937 hi havia 56 refirgiats que estaven acollits en cases particulars, 65

feien vida indepen d,ent i j46 eren atesos al menjador popular.ro'

A I'octubre Ael 1937, en un intent de trobar llocs per allotiar els refu-

giats, es decreta que tots els monestirs amb llurs annexos, els locals proce-

lent, d. .o.rgr.gi.ions religioses i fundacions d'empreses mercantils o de

particulars quedin a disposici6 del Departament de Governaci6 i fusistEn-

cia Social.

Can Ros z,a seruir d'allotjament
per ab refagatt d.e guena. APTA

New a lbscala dt can Llcdti.
APEM.

340. Acta de la Comissi6 de

341. "Proveim€nt 
Esradistic

covern del 7,12,t6. AMMV
per a distribucir5 d aliments. Any 1938,. AMMV
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seus

tes,

Els locals que es feien servir per acollir els refugiats a Mollet pertanyien a

organioacions politiques, edificis confiscats a genr de dre-
religiosos, edificis d'empreses col.lectivirzades, etc. Sabem

que es van fer servir com a habitatge de refugiats el pis de la FLSU (Fede-
raci6 Local de Sindicats Onics) a l'av de Francesc lylaciit, T6: el pis de les
Milicies Antifeixistes d'Esquerra Republicana de Catalunya i la Uni6 de
Rabassaires a la plaga Prat de la fuba, l; el local del sindicat de la CNI al
c. de Balmes, 15, que abans era el convent; la casa rectoral, a la plaga Prat
de Ia Riba; I'oficina dels refugiars al c. Durruti, 47: la casa caserna de la
Gu)rrdia Civil; el pis del Ninou; el pis de I'escola a la plaga Prat de la Riba;
la torre de la TMFE al c. Indristria, 2; la torre de can Ros, can Mull can
Pantiquet; la torre de l'av de Monturiol a Sant Fost; la torre del c. Lluis
Companys, 9, a Sant Fost; la torre del c. Sant Adrii de Sanr Fost; can Ven-
tall6 com a casa de repds; i els pisos de les adreges segiients: Jacint Verda-
guer, J/, lv; Francesc Macii, 8 i 76: Berenguer, 33. 64 i 68 Lluis Com-
panys,7,2n, Mediodia, 2; St. Jordi, J; Prat de la Riba, 12; Perpdtua, 12;
Casa Nuevas,25; Montcada, 1l; Jaume 1,84; cua. de Ribes, 15; i algunes

de sindicats i

antics edificis

torres de Gallecs-

No sabem quanta gent va ser acollida en cada habitatge, perd les afir-
macions d'en Ros ens semblen exagerades: uAl setembre del 1937 amb
motiu de I'alliberament de les del Nord, la meva casa, c/
Mediodia, 2, en la qual residia el meu fill, en Ramon, va servir de refugi
per uns 120 o lJ0 evacuats d'aquell territori alliberat, romanenr-hi mds
d',tn rn,ru t{2

Pel mateix Decret d'octubre del 1937 es disposa I'allotjament volunta-
ri d'un refugiat per cada familia, fet que un any mds tard tindri. caricter
obligatori. En cas que I'Ajuntament no disposis de locals suficients, les
families que tinguessin un
diari de dues pessetes que l'Ajuntament percebia de la Generalitat.

Perd aquesta soluci6 d'hostatjar els refugiats en cases particulars va com-
portar un problema: Ia dificil convivdncia entre els refugiats i els qui els
hostatjaven. Per a moltes families de dretes o religioses era forga desagra-
dable haver de comparrir casa seva amb gent per la qual se senria espiada.
Aixi, quan a l'abril del 1937 s'espera I'arribada de refugiats procedents de
Madrid ies busca desesperadament un esrarge per acollir-los, el regidor
Manau recordar) al consistori l'obligatorietat dels ciutadans de tenir un o
dos refugiats a casa seva. Aleshores se li respon que aquesra disposici6 en la

per la

342. Doc. 10.990. Capitania General de Barcelona.

343. Acm d€ la sess;6 plenlria del 18 2 27. AMMV

Provlncres

refugiat de guerra percebien a canvi el subsidi

desavinenEa entre refugiats iprictica no resulta,
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Malgrat tot, es parla de dos-cents a tres-cents ciutadans que si que volen

refugiats i que estan disposats a col laborar De fet hi ha forg gent que

.n."=r" 
".".onr..u" 

l'amistat que va establir durant aquells dificils anys'

Segons sembla, mai no es va obligar cap familia molletana a allotiar cap

refugiat. Sego.ts el conseller regidor d'Assisttncia Social, en Jacint Mar-

q,liti""o *p.t part d'aquest Ajuntament no s'ha posat en vigol l'esmentat

d.cretrat per no molestar cap dels ciutadans d'aquesta poblaci6'.

Es va obrir un cens de ciutadans que ns'havien inscrit comprometent-

se a satisfer setmanalment o mensualment segons els casos, una quota

volunt)ria per contribuir al manteniment dels refugiats a canvi de no

allotjarJos a casa seva,. Tothom estava obligat a participar en les despese5

dels iefugiats: .Tenint en compte que els que no figurin a la llista de dona-

tius, seran considerats com a sol'licitants a I'admissi6 a casa seva de refu-

giats i a sofrir les disposicions que es dictin per a resoldre aquest^proble-

ir" q,l. no es pot demorar ni un dia mis... tindrem d'emprar la forqa de

la necessitat i de la ra6 amb tots els que no responguin a les crides de tan

alt sentit d'hospitalitat i humanisme.u3a6

Per a mds dln ek refugiats no van suPosa! cap nosa sino una aiuda:

nDe refugiats de Lleida en tenim tres i tots tres treballen fix a casa, que

sort n h.L tingut fins ara, perqui de jornalers no se'n troben ni que els

facis de fang.,ia7
Al ,.t.--br. del 1937 I'Ajuntament crea un Comiti Pro-Ajuda als

Relugiars amb un representant de cada organitzaciti i parrir per fer ftonr

als problemes cr.ats pels refugiats.jat Les competdncies d'aquesta comissi6

to."r".t "-b 
les d'Assisttncia Social, de manera que Provocaran la retira-

da de la Minoria Socialista del Consistori arran de la llista que elabora Ia

Comissi6 d'Assisttncia Social dels refugiars, [a conducra dels quals no era

pas exemplat i que havien de ser donats de baixa a [a localirar.ro" A] mes

,.gri.nt.i decideix la dissoluci6 del Comitb Pro-Refugiats.rto 
.

1l t.-" d. l'allotjament no va ser l'fnica preocupaci6. Tamb€ ho eren

les despeses que gener) el seu manteniment. LA.iuntament es va fer

d.rec ie tot., l.i f".ttt.., ocasionades pels refugiats; les despeses de

llum, de carb6, de queviures, sanit)ries, de transport, de vestit" fins i tot

344. Dictamen de la Conselleri: Regidoria d'tusisttncia Social Doc.36/lt69 AMMV

345. Decret pel qual s'obliga a allotjar els refugiats en cases particulars'

346. Ban de t'Aiuntament AMMV
347. Conespondtncia familiar d'en Joan Tura. APEM

348. Acta del ple municipal del l6-9-37. AMMV
349. Acta del ple municipal del l6-9'37. AMMV
350. Acta de la Comhsi6 de Govern del 23-10'37. AMMV
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de tabac. LAjuntament rebia de la Generalitat un crtdit3tr per fer front
a aquestes despeses ocasionades pels refugiats. El Comiti
elaborava la llista mensual de refugiats locals i la trametia al
tral d'Ajut als Refugiats juntament amb la llism de les

havien ocasionat.

Pro-Refugiats
Comitd Cen-
despeses que

Subsidi de la Generalitat de Catalunya
.ls retusiats de suerr. a Moll€t

9

30.000

25.000

20.000

rt.000

10.000

5.000

0
Mai Jun. Jul. Ago. S.t. O.r. Nor Ds. Oct.+Des.

A\y 1937

FonL OrdR! d. na8am.nr. AMMV

La Generalitat pagava a l'Ajuntament les despeses que generaven els

refugiats en la nostra localitat, un cop I'Ajunrament en presentava les fac-
tures. A partir del setembre de 1937, juntament amb l'augment de refu-
giats, tambi augmenten les despeses.

La quantitat que rebien els ajuntaments en concepre de subsidi era de
2 ptes. diiries per cada refugiat.rt2 Aquests diners podien anar a parar a les

mans dels refugiats. Aixl, al novembre del l937la Comissi6 de Govern de
MolleCu autoritza el conseller d'Assisttncia Social perqut pugui abonar
als refugiats que ho sol.licitin 2 ptes. di)ries a mds de la quantitat de 3

ites. mensuals per electricitat i lloguer de la casa.

3t l. Credir aprcver pel Decret del20-l l-36.
352. DOGC t1-4-37.
353. Acta de la Comissi6 d€ Govern del4-11-37.
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Subsidi als refugiats

I

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Gen. Fcb. Mri Abi Mai Jutr. Jul. Aso. S€t. Od. Noy D.s.

Anv t937

Fon. Ordcs dc p.s.nenc. AMMV

IJAjuntament, mitjansant la Conselleria d'Assisttncia Social, pagava als

refugiats un subsidi. Les variacions de les despeses depenien del nombre
de refugiats. Els ajuntaments tambi estaven obligats a proveir de targes de

racionament a tots els refugiats de guerra.3t4 Aquestes eren lliurades al cap

de familia o al delegat responsable de cada refugi.

Racions de pa

per als ntugiats de Mollet

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
Mii Jun. Jul. iso. $L ocr Nor D6. G.n Feb. Mar Ab. M! Jur. lul. Aso. S(. Od. N . D6.

Fon. Ordcs dc p+m.n6. AMMV

t936 t917

154. DOGC tt-4-37.
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Els refugiats tenien dret a una tarja de racionament amb Ia qual podien
adquirir els productes b)sics. LAjuntament s'encarregava de pagar als

comerciants les hctures dels subministraments proporcionats als refugiats,

com ara el pa.

Un dels productes mds necessaris per acomodar els refugiats eren els

matalassos. Trobar matalassos es va convertir en una preocupaci6 cons-

ranr, de manera que la Generalitat va decretarltt la recollida per families
d'un matal)s, una flassada, un coixl i dos llengols per destinarJos a l'a-
tenci6 de les necessitats dels refugiats.

Quan s'instal.la la Delegaci6 d'Euskadi a Barcelona, I'Ajuntament de

Mollet s'adregar) a l'esmentat organisme per demanar ajut per als refu-

giats bascs acollits a Mollet.356

Durant l'any 1938 I'Ajuntament va crear i administrar un meniador
popular per als refugiats a I'edifici de I'antic convent, al qual tambd es va

afegir la gent mds necessitada de Mollet.357

Per escolarizar els nens que van arribar a Mollet, de primer es va optar Per
integrarJos a les escoles, i a I'any 1938 es va fer una escola especial per a refu-

giats. Hi havia una escola per a refugiats a la casa Alemany, que va ser ttas-

lladada a I'antic Centre Catdlic per cessi6 del Sindicat Tdxtil i Fabril.i5s

Al Vallls Oriental hi havia dues residincies escolars per a refugiats: una
a Palautordera, la Mireia, i una altra a Mollet, Ignasi Igldsies.ste

Cap al final de la guerra molts dels refugiats aniran ddsapareixent de

Mollet cami de I'exili i els que quedin, a poc a poc, retornaran a casa seva.

Des de la Comandincia Militar de Granollers s'organitzari la marxa dels

refugiats. Hi ha un comunicat del comandant, del juny del 1939 en qut
es notifica que uA partir de hoy solamente saldr6n expediciones de refu-

giados para Madrid los martes, jueves y sdbados,.

4.7. ELs BoMBARDEIGS A MoLLET DEL VAtLEs DUMNT t"{ Guenna CIral

El primer bombardeig que pateix Catalunya td lloc a Roses el 30 d'oc-
tubre de 1936. Es tracta d'un atac del creuer Canaria?60 que amb el vai-
xell Alntirante Ceruera protagonitzaran els primers bombardeigs sobre la

355. DOGC del 19'10-37.

356. Llibre de sonides de I'Ajuntament. AMMV
357. Dictamen de la Conselleria Regidoria d'Assisrtncia Social del 3-3'38. AMMV
358. Acra de la Comnsi6 de Govern 4-11'37. AMMV
359. DOGC del l7-9'38.
360. SolC i Sabatd, Josep. Catalurya sota b bonbet (1936 39. Abadia de Montserrat, Barce-

lona, 1989.
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1,a at re I'avlaclo ambfets des de I'zona htoral. La majorta, Pero, van ser tets oes oe I alre Per I avlacto amo

base a Mallorca. EIs aparells que es fan servir foren els Savoia S-81 i Savoia
li t_
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361. Comissi6 de Govern de Moller del 7- 12-36. AMMV
362. Acra de Govern del T'12-36. AMMV
363. Decrer del l7-8-37. DOCC.
364. Acra de Govern del23-7'38. AMMV

Selecci| d'un
refigi dixte

Comissariat de

Propaganda

de la Generalitar
de Catalunva
(1936-39).

5-79. iralians, iels Dornier i Heinkel lll. alemanys.

A partir del bombardeig de Roses totes les poblacions es comencen a

plantejar I'amenaga dels atacs aeris. A Mollet, tant el Comiti de Milicres

Antifeixistes com la Comissi6 de Govern es plantejaran el tema de la cons-

perd la impossibilitat econdmica de

remota del perill',r6r fari que el tema
A l'agost de 1937 es crearl laJunta de Defensa Passiva de Catalunya, que

deptn de Ia Conselleria de Tieball, i ds l'organisme responsable de totes les

tasques de protecci6 de la poblaci6 civil contra els bombardeigs. Aquesta

junta don) ordres als municipis perqut constituissin les Juntes de Defensa

Passiva localsr6l que a Mollet es constituiran al de I'any 1938, una

vegada que ja ha tingut lloc el primer bombardeig.36a A escala local, el Pre-
sident de Ia junta era l'alcalde, el secretari era el de la corporaci6 municipal

Com a vocals hi havia el comandant militar de la plaga, un metge, un arquF

tecte i representants dels diferents partits i organitzacions sindicals.

La Generalitat va publicar una sdrie de fullets destinats a la poblaci6

?atl

HTGTENE

civil amb consells

prendre en cas de

i instruccions sobre les

bombardeig.

REFUGI

EXCEL.LENI
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poblaci6 civil el que havia de fer en cas de bombardeig:

- Si el toc d'alerta ds una sirena seguida s'ha d'anar al refugi.

- La sirena interrompuda vol dir que cal sortir del refugi.
Resguardar-se e

e

n
n

soterranis de dues sortides.
Resguardar-se en el pis mds baix si ds un edifici
Resguardar-se en el pis mitj) si ds un edifici alt.

- Resguardar-se sota les escales.

- Resguardar-se vora les parets mestres de la casa.

- Resguardar-se a la cambra mds llunyana del carrer, la que tingui
menys obertures.

- Protegir vidres i portes.

- Apagar llum i estufes.

- Proveir-se de mantes i aigua.

Fou a partir del 1938 quan els bombardeigs s'intensificaren a causa que
la guerra s'aprop) mds a Catalunya i que 1'aviaci6 italiana amb base a

Els municipis catalans donaren una sirie de normes aconsellant a la

baix.

Mallorca augmenti el nornbre d'avions de bombardeig.

Vista dth Quatre Cantons, on ua caute uxa bomba el 8 de gener de 1938. APMP

El dissabte 8 de gener de 1938 ds bombardejada la ciutat de Mollet. Seri
Vallis Oriental que pateix els bombardeigs. Cap a les

avions van deixar caure una bomba sobre els Quatre
provocar un incendi i va ocasionar ferits i morts als

carrers de Durruti i Fermin Galdn (actualment Berenguer III i Burgos, res-

Ia primera ciutat del
17,30 de la tarda els

Cantons, la qual va
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pectivament). De seguida la poblaci6 es va abocar a atendre els necessitats.

Els primers arxilis es van fer des del dispensari que estava instal'lat als bai-

xos de l'Aiuntament. La gent va contribuir portant matalassos de casa seva

per posar els ferits. Almenys vint-i-cinc ferits van ser traslladats a I'Hospi-
tal General de Catalunva de Barcelona.

Van perdre la vida quinze persones, entre elles una dona embarassada

de vuit mesos, Anita Tom)s i el Dr. Enric Rosds, el qual va estar exposat

en una capella perqui els seus convilatans li poguessin dir l'dtim adiu.

Quadre dels morts al bombardeig del s de gener de 193816r

Cognons Edat E.C. Prof?ssi| RegiffiLhc dz

Blasco Tello, Rafael

Ca-rera Pon, Marii

Casals Concabello,
jmn

Damunt Rabass6,

Hna

Figuerai Marim6n,
Maria

Llonch Padrb,
Enriqueta

Montsart Plana.s,

Miquel

Pi 8.16, Anna

Prat Mu, Josep

tubas Camins, Ignasi

Ros6 Folch, Enric

RosCs Bruzos, Enric

Vves Borell, Josep

Geni, Buiquets, Narcls

52

26

54

26

c
s

C

Terol

Mollet

Sr. Fost

Mollet

Hospirale

Hospital

Hospital

Galin

Hospital

Hospi€l

Hospital

Hospital

c/ Duruti

Hospital

Hospital

Hospiral

Hospiral

Mollet

Hospnal

Hospital

Hospital

Hospital

Hospiral

Mollet

Hospial

Mollet

9-1,38

9-1-38

8,1-38

l0-r l8

38

3l
35

4

39

25

c

c
C

c
S

C

c

s.L.

M.tg.

s.L.

Sra. Peryttua
de Mogoda

Sta. Coloma

Mollet

Moller

Mollet

Mollet

20-l-38

20-1-38c

C

c

38

25

29 Moller

Pagis

Mcaic

Mollet

Bigues

Barcelona

Moller

Mollet

Mollet

8-1,38

8-1-38

8,1-38

8-r-38

8-l-38

8-l-38

9-1,38

de la Roca

Mollet

tuells

Barcelona

Mollet

Barcelona

Mollet

14S
32V

Mollet

ASullana
(Gnona)

St. Fost

Moller

Hospital Horpiul 9-l-38

14,2-38

365. Registre Civil de Mollet i Arxiu de l'Hospitalde Srnt Pau de Barcelom.

366. Hospital de Sant Pau de Barcelona.

367. Segons estimoni d'en Josep Juliol PrunCs, el seu marit, l'AnitaTomi.s i Ventura va morir

embarrssada de vuit mesos. Tambd consta al padrr5 municipal de l'any 1941.
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quets,
Pilar

Javier

Entre els ferits hi haviaJosep Balcells, Antonia Busquets, Francisca Bus-

Joan Brunds, Maria Carbonell, Lluis Corominas, Salvador
Ferndndez. Marc Riera. Carmen Roca, Joan Sallent, Rosa

Tapias i Manel Tesifori.
Van caure tres bombes mis entre la torre de Maya i Parets que no van

ocasionar danvs.168

Com a conseqi.itncia d'aquest bombardeig van resultar afectades les

cases del carrer Durruti: el ntmero 8, on es van haver de reparar tres bai-
xos, dos pisos i el dispensari del Dr. Tiff6n i el nrimero 12, on residia Joan
Molins.l6e Es va haver d'enderrocar Ia casa d'en Josep Martisella, al carrer
de Berenguer 2, on vivia l'Enriqueta Llonch. Tambd es van veure afectats

els vidres a l'escola exacadtmia.
A partir d'aquest moment, els bombardeigs es van convertir en una

amenaEa real per als veins de Mollet.
Durant I'any 1938 al Vallts Oriental, a part de Mollet, tambd va ser

bombardejada Granollers. Va ser el 31 de maig de 1938, un dimarts a les

9 del mati en quE se celebrava mercat a la capital del Vallis, per la qual
cosa hi havia molt moviment de gent als carrers. Cinc avions Junker des-

carregaren quaranta bombes en un minut. Els efectes van ser forga dram)-
tics: van morir 224 persones.37o Entre elles hi havia tres persones de Mo-
IIet: en Jaume Sam6n Riera, I'Elvira Falguera Busquers i la Margarita
Anglds i Anglis.rTr

Victimes molletmes al bombudeig de Granollers

Def6s,
Soler,

F/d' E.C. Registn

Sam6n Riera, Jaume
Falguera Busquets, Elvira

Anglds Anglis, Mrrgarita

42

78

c
c

Emplear Mollet
Mollet
Tarragona

Granollen

Granollers

Mollet

31,5-38

3l-5,38
31-5,38 Mollet

A Mollet, despris del bombardeig del gener, el tema dels refugis seri
una preocupaci6 constant tant per a l'Ajuntament com per als particulars,
que construiran refugis o rases a casa seva per protegir-se de la metralla,

La Junta de Defensa Passiva de Catalunya prohibi la construcci6 de

cap refugi sense l'execuci6 prEvia d'un plinol de I'obra a realitzar, l'a-

368. Segons testimoni del Sr. Emili N;cola-s Burjosa.

369. Segons les facrures de la Comissi6 de I'Adminisrraci6

370. Ganiga,loan. E! bonbard.tig dz Granollers. Mtseu de

371. R€gisrre Civil de Mollet.

de la Propietat Urbana. AMMV
Granollen. 1988.
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provaci6 de l'obra per part de les Juntes Locals de Defensa Passiva i la
seva construcci6 sota la direcci6 dels ticnics de les esmenrades iuntes.
Alguns particulars van construit refugis subrerranis, com Francesc Fra-

dera al carrer de Jaume I, l0
la guerra es construien rases

Palou.
ls patis privats,

a refugisrefugis particulars

dels refugis.
al fronr.

treballar en la
gran Parr dels

de capital i
causa de les

A mds dels

mina d'aigua que hi havia a can Mulir i les caves d'en Vilarrosal

I
a

que renia 16.8 metres line.rls. Al final de

com la que es va ler a cal

tambd es feien servir com la

Els principals problemes que va trobar l'Ajuntament van ser la manca
la falra de mans

mobilitzacions,
Per
llna

construccro
homes eren

Per tal d'obtenir diners, la Junta de Defensa Passiva de Mollet feia pagar

una quota de 2 ptes. als caps de familia i I pta. a la resta de familiars.r-r
Tambd feia pagar un impost de 0,10 ptes. en un segell per cada carta que

sortia de l'estafeta de correus.J'l
La Teneria Moderna F.E., conscient de la falta de m) d'obra per a la

construcci6 dels refugis subrerranis a Mollet va posar a disposici6 de

l'Ajuntament el personal necessari per a I'esmenrada construcci6.

rlG:
_. '.-*,_.. '

4"

Phsa Merradal, on es ra tonstnrir un religi dz rasa cap alfnal de la gterra. APMP

dcl 18'8-18.
del 17 9.-18.

372. Acra dc govern

-17J. A(ra de govenr
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A les dificultats de la manca de mh d'obra i de recursos econdmics a

Moller se'n van afegir algunes mds. Segons consta als comunicats que
envia la Presidincia a diferents organitzacions locals, es d6na a condixer la
impossibiliat de construir refugis en aquesta vila, segons dictamen de I'ar-
quirecte. Aixd is degut a I'existEncia d'una capa d'aigua d'escassa profun-
ditat i al fet que els refugis semisubterranis tenen un cost molt elevat i, a
m€s a mds, hi ha una gran falta de material.rTa

Malgrat aquestes dificultats es va aprovar la construcci6 de refugis ais

gr.rps escolarslt5 i a Ia plaga Mercadal.3t6 Aquests refugis van ser del tipus
rasa, que servien per protegir-se de la metralla.

Larquitecte municipal fa refertncia al refugi de la plaga Mercadal en

aquests termes: nHabiendo surgido la necesidad de realizar refugios antia-
€reos y constituida la Junta de Defensa Pasiva, se pens6 en hermanar las

necesidades del momento con la finalidad de que las obras que para refu-
gios se realizasen fuesen al mismo tiempo encaminadas a la posible reali-
zaci6n del proyecto de urbanizaci6n (de la plaza Mercadal).

,Asi fue que alplanearse el establecimiento de refugios se pens6 comen-
zar por el de la plaza Mercadal; tanto por su capacidad como por su situa-
ci6n era el mds urgente.r377

A final del 1938, davant del perill de bombardeig segons missatges cap-
tats a l'enemicrT8 isegons el comunicat que envia la Comand)ncia Mili-
tar al consistori, anunciant que es preveuen atacs aeris, I'Ajuntament
adopta les mesures segiients:

- En cas d'alarma de bombardeig es fari sonar la sirena que es va ins-
tal.lar al campanar quan es van treure les campanes.

- Cal intensificar Ia construcci6 de refugis.

- Es demana al poble la construcci6 de raset per protegir-se de la
metralla.

,S'acorda fer les escoles abansJ acoroa rer tases a tes escoles aDans que en alrres [ocs.
En lloc de destinar els diners a la construcci6 de refugis, es faran ser-

altres llocs.

vir per fer rases,

La manca de recursos forEar) la celebraci6 de reunions amb sindicats i
partits politicsrTe per trobar la manera de contribuir a les despeses de la
construcci6 de refugis. I, finalment, s'arribari al segiient acord:

374. Llibre de registre de sortides de t'Ajunrament, dara: 23'3-38. AMMV
315. Acta de govern municipal del 16-7-38. AMMV
376. Acta de govern rnunicipaldel l-10 38. AMMV
377. Projecte d'urbmitzaci6 i reforma de la plaga de la Repnblica i carrers adjacenrs. Octubre

de 1938. Doc. 361735. AMMV
378. Acra del ple municipal del 3-12-38. AMMV
379. Acra de govern municipal del 16-12-lR AMMV
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1. Tors els individus subjectes a la disciplina del treball es veuran obli-
gats a contribuir amb un dia de sou per una sola vegada, com a impost, a

l'efecLe de la consrrucci6 de refugis.
2. A partir d'aquesta data queda anul.lat l'impost que es feia efectiu

sobre la tarja de racionament pel mareix concepre.

3. Ijesmentat impost es fari efectiu per mitji de les empreses i otga-
nitzacions a qub pertanyen els afectats per aquest ban iels qui no siguin

Per tal d'obtenir dinen
per a la cotxttttccii de refugis,

la Junta de Defensa Passiua

dr Mollet cobtaua impostos

que tambl afectauen k
uia rle racionament.

Rebut de I'impox Pro-refig*
d'una tarja de tacionament.
AMMV

de cap empresa l'abonaran directament en aquest Ajuntament.

funla Local dc Defcnea Parrlva

Ven rcbul de la 6ar/a de 9aciona-

IA 

'IINIA

Durant aquests dies es reparteixen entre els joves unes fustetes que por-
taran penjades per posar-se-les a la boca en cas de bombardeig. Aixd es feia
per tal d'evitar que l'ona expansiva de l'explosi6 no els deixds sords o els

fes esclatar el cap.
I, efectivament, al gener de 1939 comencen un altre cop els bombar-

deigs sobre el Vallds Oriental: s6n els atacs aeris que precedeixen l'avang

de I'extrcit feixista. La primera ciutat del Vallis que va patir l'atac aeri de

I'any 1939, el 23 de gener, ds les Franqueses. Alli moriran tres persones.

Seguiri Granollers, que durant els dies 24, 25 i 26 de gener torna a perir
els bombardeigs, que no seran tan devastadors com el del 1938, perd que

causaran la mort a trenta-sis persones.

El mateix dia 25 d,e gener, a les quatre de la tarda, li toca el torn a

Mollet. Dues hores abans, les bombes queien sobre Cardedeu, que tornar)
a ser bombardejada I'endemi, hi perdran la vida vuit persones. Els dies 28
i 29, catorze persones perden la vida en els bombardeigs a la Garriga i el

mateix dia 29 una persona mor en el bombordeig a Sant Celoni.
A Mollet, com hem dit abans, eren les quatre de Ia tarda quan una

esquadrilla d'avions va sobrevolar el carrer de Berenguer III i la fuera Seca
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La Caniea.

L.! Frrnqueses . Crrdedo

380. Joan Sol€ Tura. Molbt, na nica / histiria. Op. ctt.

Pobl'zrions lel Valli:
Oriental que uan ser

bombardejadet. Deb
uint-i-set m nicipis
del Valh Oriental
sis lan ser bombdr-
dejats. Alguns d'elb
dues uegades, com

Cardedeu, h Ganiga
i Molht. Granollers

Patl els atact qaatre
oegades

fins a Parets, merrallant els carrers primer i desprds deixant caure unes

quatre bombes. Una bomba cauri a la Riera Seca (on precisament una
colla d'homes estaven plantant faveso,ls0 entre ells en Ram6n Padr6 i n'A-

Dones rentant als safareigt de h Riera. on ua caure una bomba que ua cauur k mort
d'en Gimeno. APCN.
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cebo Marti, que trobaran la mort. Una altra cau entre l'escorxador i els

safareigs, on va morir en Gimeno, que venia carb6 al carrer de Lluis Duran,
quan es va col.locar al costat del safareig on va caure la bomba.

Un total de vuit persones van morir en aquest bombardeig. No hem

pogut localitzar els Grits: el fet que I'atac tinguis lloc al final de la guerra

ha impedit que es registris o que se'n publiquessin dades.

Dos dies mds tard del bombardeig, el27 de gener, les tropes franquis-
tes entren a Mollet.

Victimes del bombardeig del 25 de gener de 1939 a Mollet

Edat E.C. Ddtd

Barnils Pidevall, Rafael

Crsals Picas, Josi

Cohs Calvo, Miguel

Fel;u Sayol, Mari)r

Gimeno Dominguez, Vicente

Marri Serrano, Ac.bo

Mrnuach Capella, Fermndo

Padr6 Vinallonga, Ram6n

46

45

9

57

49

5\

t4

t1

C

C

s

c
C

C

C

Jorna-ler

lornaler

Lkida
Barcetonr

Sta. Coloma
de C.

Montmel6

Toledo

Moller

Moller

Mollet

Barcelona

Moll*

Moller

Moller

Mollet

Moilet

Mollet

25-t-39

25-t-39

2a 119

30-r-39

25-t -39

25-t,39

25,1-79

25-1,39

Mollet

Mollet

Mollet

Moller

Mollet

Mollet

Moller

Moller

Resultaran afectades diverses cases del carrer de Berenguer III. entre

elles el nrim. 84, propietat d'Antdnia Creusi els nims. 92, 94 i 96, d' An-

na Torrens; el 98 i 100, d'en Joan Bas; el 148, de la Francisca Arboix; el

150 d'en Salvador Canals; els 176,178 i 180 d'en Josep Oliver i la casa

d'en Ramon Prat al carrer de Lluis Duran, l24.r8r
En conjunt, la comarca del Vallis Oriental no fou especialment casti-

gada per l'aviaci6 feixista. Malgrat aixd, un total de 308 persones deixaren

la vida en els bombardeigs efectuats a Ia nostra comarca (vint-i-tres de les

quals corresponen a Mollet), mentre que en total, a Catalunya, es comp-

tabilitza un mi,nim de 4.736 persones que moriren a conseqiitncia de les

ferides ocasionades per les bombes llangades per I'aviaci6 franquista. D'a-
quest
ral. A
que l'

total, una mica mis de la meitat (2.428) moriret a Barcelona capi-

mis dels morts, perd, hem de tenir en compte la quantitat de ferits

aviaci6 va provocar, que no baixari de 7.000 persones.
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Victimes dels bombardeigs per mesos
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Fonr: Soli-Villa oyal.labonci6 pri'pia.

En rquer grlLnc no esran compkbili@dcs ler vicdmes d. B2relonr ciurar, qu. .s elculcn cn m{ dc 2.500 pd$n$. Eh
bombardeigs s inrensiliqucn durani.lpid.r s.m.*re dc Iany t938 i romen r &r jmpo anc.ld.s.mb( delnrieit any i.l

El nombre de victimes a Catalunya augmenra durant els primers mesos de
I'any 1938, en qut es registren el53,39 o/o de les victimes, i torna a ser im-
portant al desembre del mateix any i al gener i febrer del 1939, als quals cor-
respon el 30,87 7o dels mons. A Mollet els bombardeigs coincideixen justa-
ment en aquesta Cpoca de mds vlctimes, al gener del 1938 i al gener del 1939.

Destaca el mes de maig del 1938, en qut l'atac a Granollers fa que sigui
un dels pitjors mesos dels bombardeigs. El mes amb mds morts correspon
al gener del 1939, quan la guerra a Catalunya s'est) acabant; ds el mes en
qui Ia comarca del Vallis Oriental rep el major nombre d'atacs aeris.

Les comarques mds afectades pels bombardeigs durant la gu€ffa van ser:
el Barcelonts, amb e|52,70 %o de les victimes, seguida de I'Alt Empordi.,
el Segri),382 el Vallis Oriental, el Tarragonts, el Baix Camp i I'Urgeil.

Les ciutats o pobles catalans bombarde.jats mds intensament foren Bar-
celona, Tarragona, Reus, Tortosa, Sant Vicenq de Calders, Lleida, Tirre-
ga, les Borges Blanques, Badalona, Sanr Adril del Besds, Girona, Sant
Feliu de Guixols, Palam6s, Roses, Portbou, Colera...

Es pot afirmar que aquesrs atacs aeris no sempre renien un objectiu
mili-tar concret. Molta gent pensa que les bombes que van caure a Mollet

382. Soli i SabatC parla de quararta*is mons a Lleida durant el bombardeig del2-tt-37, pe$
nous estudis de I'hisroriador lleidatiL Josep 

'Ionosa, Z es nottm ida, paien d'entre 270 i 380 morrs.
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Distribuci6 de victimes per comarques

Barcelonls

52,77%

Urgell
2,l6Vo

Alres anes afectades.
O.ienral

5,r5Vc
Menys del 27o

17,09%

Alr Empordr
Baix Camp
3,88o/o

5'88%

Tadagonfs
1,3ro/o

Fon! Sola-Villa oyr/El$onci6 popia.

Segrii
5,70%

foren per equivocaci6 o per descarregar pes de l'avi6. En general, es creu

que el seu rinic objectiu era aterrir idesmoralitzar les poblacions de la

riraguarda. Perd la veritable intencionalitat, com apunta Villarroya,rsr es

coneixer) quan es puguin consultar els afiius on es guarden els comuni-
cats d'ordr€s que rebien els pilots abans dels bombardeigs i els informes

que ells mateixos feien en finalitzar cadascun dels atacs.

fa comarca del Vallls Oriental quan realment is bombardejada ds aI

final de la guerra civil a Catalunya. Al gener del 1939 s6n bombardejades

6 poblacions dels 43 municipis de la comarca, on perdran la vida 70 per-

sones. Abans, a I'any 1938, hi havien tingut lloc dos bombardeigs: el del

gener a Mollet, en qui hi va haver 15 victimes, i el del maig a Granollers,
en el qual van morir 224 persones.

El bombardeig ds un dels asp€ctes de la Guerra Civil que es recorden

amb mds dramatisme. El fet que una bomba poguis caure en qualsevol

casa sense distingir ideologia, sense haver-hi fet res per trobar-s'ho, va

crear un clima de por inesborrable.
Un cop acabada la guerra, Ies noves autoritats van aixecar un monu-

ment en record dels bombardeigs. Va ser un mondlit de pedra que de pri-

383. Villarroya i Font, Joan. EL bonbanlzig: dc Barcelona dutant k guerrd c;il Q936-39).
Publicacions de Abadia de Montserrar, Barc€lona, 1981.
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Monilit dc pedw aitecat or mc-
nnria dz lbuiadot ahmary IQ
Augst Bomichn mort el 29 dt
gener dz 1939 al tcrme mtnicipal
dz Molld n cswuellzr-se el scu

mer es va collocar a l',,,Avenida de los Caidos' i, desprCs, al costat del riu
Besds, per tal de retre homenatge a un aviador alemany que suposadamenr
s'havia estavellat al terme de Moller.

4.8. IjeNseNYevrNr

El tema de l'ensenyament serl present en la major part de les reunions
consistorials, forma part del programa d'entendre la societat de la gent
d'esquerres.

Els tres pilars de la preocupaci6 del consistori seran:
z) Lescolarirzaci6 del major nombre d'infants possible.
D) Larrelament dels professors a la localitat.
c) Afavorir un ensenyament modern: I'ensenyarn€nt laic, amb coedu-

caci6, participatiu i catali.

a) A.l comengament dels any's trenta Mollet comprava amb una inica
escola graduada priblica, els ColJegis Nous, amb una secci6 per a nois i
una altra per a noies; una escola unitiria a Gallecs i un pamrlari munici-

220



Poblacions catalanes que van s€r bombard€iades

I

l

I

j

I

Let localiats que un ser bombardejadzs mls uegadzs ua rcr les cottanelcs, let qae er

nobauex al llzrg dz b uies dz comunicacid, bs comarq*es llzidntanes dzl sd de la

proulncia i tk passos fontenn.

pal al carrer d'Angel GuimerlL (i el parvulari de la Sra. Rossenda, que es

municipalitza l'any 1934). A part hi havia una desena d'escoles privades

com I'escola religiosa de Sta. Maria de Lestonnac, l'Acadlmia Mollet,
d'fucadi Vinas,r8a l'escola de nens, d'Emili Ninou, I'escola de nenes, de la

Sra. Carmela fubussl...
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384. LAcadtmia Mollct com€nfa a funcionar I'any 1932.



Per cursar els estudis de Segon Ensenyament els estudiants de Mollet
havien de desplagar-se a I'insrirur de Cranollers.

Aquests
infantil de Mollet. Aleshores, I'Ajuntamenr es veu obligar a adoptar dos
tipus de mesures. A curt termini n'adopta una que consisteix a aug-
mentar la ritio d'alumnes per classe, tot admetent de 65 a 70 alumnes
pet grau segons la capacitat de les aules; a canvi d'aixd, es negocia amb
el professorat la gratificaci6 de 1.000 ptes anuals i l'impartiment d'una
hora extraordiniria de classe.385 A llarg termini es projecta la construc-
ci6 de dos nous grups escolars: el grup A que es consrruiria al final del
carrer d'Anselm Clavi, amb vuit classes, dues biblioteques, duqs sales de
treballs manuals, dues sales de dutxes i una piscina; i el grup B, a I'av.
Llibertat, amb vuit classes, dues biblioreques, dues sales de treballs
manuals i una sala de durxa.ru6 El primer grup es va comengar a cons-
truir amb les dificultars tipiques de la guerra i a I'estiu del 1938 es van
interrompre les obres per falta de material.

/) Per tal de crear un cos de professors estables a Moller, l'Ajuntament
va projectar la construcci6 d'habitatges per als mestres. En un principi era
un edifici de sis habirargesr8- i mds tard es va concretar en vuit cases

carrer d'Anselm Clavd i vuit mds a I'av. Llibertat-388
c) LAjuntament afavoria un tipus d'ensenyament laic i actiu. Ja des

dels primers dies de la Rep(blica, des del consistori es recorda als mestres
que s'han d'atendre a les disposicions del Ministeri d'lnsrrucci6 Pfblica
quant a l'ensenyament de la religi6.38e

Al desembre del l93l el consistori creari el Consell Loca] de Primer
Ensenyament, constituit per un representant municipal, dos pares, dos
mestres i el m€tge-inspector del poble, amb la finalitat de vetllar pel bon
funcionament de l'escola a Mollet.

centres eren insuficients per escolaritzar tota la poblaci6

Des del setembre de l'any 1931 el primer grau d'ensenyament es feia
inicament en carali ila resra era bilingiie.l"0

lany 1932 es comencen a organitzar les primeres coldnies d'estiu fora
de Mollet i les semicoldnies d'estiu, que duraven els dos mesos estivals i
eren dirigides per mestres nacionals que tenien al cirrec seu mds de 300
nens. Lestiu del 1936 va ser I'riltim any en qui es van celebrar les cold-

3!5. Acta del ple municipal del l9-1-37. AMMV
386. Acta del ple nunicipal del 8'4-37. AMMV
387. Acra del ple municipal del 1l-10-37. AMMV
388. Acta de gov€rn municipal del 19-2-38. AMMV
389. Acra del ple municipal del 31-6-31. AMMV
390. Llibre d'Acres de I'Escola Graduada de nens. 25,10-32. AMMV
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la pksa Mercadal.
Des de I'eviu de
1932 fns al
de 1936 es uan

otganitzar colinies
d'estiu. AMMV

nies. Les van fer possible els mestres: Valerii Marrinez, Felip Mufioz, Pauli
Carcia, ManueI Tuberr, Llorenga Gimdnez, Joana Barcala, Irene Gelabert
i la directora, PerpEtua Gimdnez.'"'

Amb la guerra, l'ensenyament s'ha de tornar a organirzar. A l'octubre
del 1936 es crea el Consell d'Escola Nova Unificada i se suprimeixen les
escoles privades i eclesiistiques. En un comengament l'Ajuntament es fari
cirrec de pagar el sou als mestres del CENU: 65 ptes. setmanals per cada
mestre mentre la Generalitat no els pagui.3e2 En aquells moments la plan-
tilla de mestres de Mollet estava formada per nou professors nacionals i sis
de la Generalitat, a mds de cinc parvulistes.

Al desembre del 1936 el consistori rep una queixa dels pares de familia
que no poden dur llurs fills a I'escola.res

Al comengament del 1937 s'implanra la coeducaci6 a Mollet, amb la
fusi6 de I'escola graduada de nens ila de nenes, que passen a denominar-
se Escola Nacional Graduada.3ea

Es al juny del 1937 quan, per ordre del Ministeri d'Instrucci6, es crea
el Consell Local de Primera Ensenyanga, consrituit per un representanr de
l'Ajuntament que farir de president, en Jacint Marquina; com a secretari,
en Joaquim Enric; Aurora Santamaria i Artur Barris com a represenrants
dels mestres, i Viceng Falomir i Viceng Mir com a representants de la
CNT i la UGT, respecrivament.

391. Doc. 49l1.018. AMMV
392. Acta de govern municiprl del 26-10-36. AMMV
393. Acta del ple municipal del 3,12,36. AMMV
394. Llibre d'actes de I'Escola craduada de nens. AM MV
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ex cotxe desaobert,

d.epexdincies

instal.lada ak
Col-tegn Nous. 23-
8- t932. ANC.

paseia pel pati de

instnl.hda ab
CoLlegi Now.

Feliu Tura, alcaUc
dc la uih, i en Joan
Cattelb, cntre
ahres. 2.J-8- 19.12.

ANC,

Malgrat els problemes de Ia guerra es publicarh dels del setembre del
1937 fins al gener del 1938 un butlleti mensual de I'associaci6 de pares
d'alumnes de les Escoles de Mollet, Inquietuds, que deixari de publicar-se
per l'escassetat de pape.. tot

Al desembre del 1937 Ia poblacid escolar en de 1.164 nens, 396 dels
quals eren p)rvuls (241 estaven atesos per l'Estat i 155 restaven sense ins-
trucci6) i 768 eren nens en edat de fer
nome\ 4/4 rehten tnslrllcato "

395. APMP
396. Llieam 4.246. ADR.

primaris, perd dels qualsestudis
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Alamnes fu primet grau amb k professora Perpitua Gimlnez.

LAjuntament buscarl locals per
1938 la Conselleria de Cultura de
proposta de I'Ajuntament de Fer a I'edifici del carrer de Lina Odena, nrim.
l4 (antiga Acadimia Vi6as) una escola graduada, anomenada Francesc

Macii, de cinc seccions al primer pis i un parvulari al carrer de Lluis
Duran, nfm. 87 (antiga cerveseria), anomenat Pi i Margall, de dues sec-

cions.l9t
Al novembre del 1938, des del consistori, malgrat la guerra, s'afirma

que ules escoles funcionen amb normalitat.,le8
Acabada la guerra, les escoles romandran tancades fins

depuraci6 de funcionaris. uNo procede a Ia apertura de la
recibir 6rdenes del Ministerio de Educaci6n de Primera
parvularios.oree

lrs comissions depuradores del magisteri, seguint I'Ordre de l0 de

novembre, podien formular tres propostes de depuraci6: .t.o Libre abso-

de govern municipaldel l5'l-38.
de govern municipal del 8-l l-38.
municipal del 24 3-39. AMMV

donar acollida a tots els inhnts. Lany
Ia Generalitat de Catalunya accepta la

397. ltct
398. Acta

AMMV

que es faci la
Escuela hasta

Ensefianza, ni
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Atumne' dc IEscok Cradunda pn a nrn, nnb el p,olero, I igo. AIMI:

luci6n para aquellos que puestos en entredicho hayan desvanecido los car-
gos de haber cooperado directa o indirectamente a la formaci6n del ambien-
re revolucionario. 2." Traslado para aquillos que, siendo profesional y
moralmente intachables, hayan simpatizado con los ritulados partidos
nacionalistas vascos, cataldn... sin haber tenido participaci6n directa ni indi-
recta con la subversi6n comunista-separatisra. 3,o Separaci6n definitiva del
servicio para todos los que hayan militado en los partidos del "Frente Popu-
lar" o sociedades secretas, muy especialmenre con posrerioridad a la revolu-
ci6n de octubre y de un modo general los que perreneciendo o no a esas

agrupaciones hayan simpatizado con ellas, u orienrando su enseflanza o
actuaci6n profesional en el mismo sentido disolvenre que las informa.,

Hi ha tres mestres que de bon comengament s6n desplaqats: en Sis6 a
Osca, en Coll a Lle6 i en Barres a Burgos.o"" Perd quan

les de la ln'peccion Prorincial de Primera
la presa de possessi6 d'alguns mestres, tornen n'Artur Barres Pascual, en

Jaime Coll Aregall, n Asunci<in Riu Serra Seca, n'Aurora Santamaria Le-
rona. na M.rrgarida Delcl<is Ferrer i na Trinjdad Falguera Fcrrer. El mareir
dia es constitueix Ia Junta Local de Primera Ensenyanza amb en Vicens
Soli. com a representant de l'alcalde; el presidenr de la Comissid de Cul-

400 Llihre

1939

Per aordresarriben
al marg de
Enseiia nza
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rura Local, en Puigcerc6s; l'inspector municipal de Sanitat; el capellh; el

mestre nacional, en Sis6; n'Aurora Santamaria i en Miquel Aliguer Pons

com a representants del pares de familia i, representant les mares de fami-
lia, n Antonia Tint6 Congost.ao'

Les pautes de conducta per als mestres que treballen sota el nou rtgim
vindran ordenades des de l'Ajuntament, uSe acuerda "recomendar a los

Srs. maestros que sus alumnos sean afiliados a FET i JONS Plra la for-

maci6n complita de una raza digna de la Hispanidad Patria."ao2 Comu-
nicdndole (al Sr. director de l'escola) que se sirva acompaiiar a sus alum-

nos, todos los domingos y dias festivos a la misa de las 9, debiendo ir
formados y acompafiados por sus maestros, los que formen en OOJJ de

FET y de las JONS.uao3

Mestrcr naciona.ls i de la Ceneralirrt de Catalunya a Mollet

An1 t 936 Any 1937 Ary 1938

Andreu Sis6 Gimeno

Anur Barres Pascual

Assumpcid Rin Sarasca

Jaume Coll tuegall

Margarida Delcl6s

M. Aurora Satamatia

Perpatua Gim€nez

Trinitat Falguers

Parvulistes

Irene Gelaben

Joana Brrcala

Rosenda Fullerachs

Amadeu Conga Castell6

Antoni Camp Guinart

Anur Barres Pascual

tusumpci6 tun Sarasca

Cristina Vinyes Perich

EmiliMeix
Felix Maninez Garcia

Gabriel Pujol (Dunn)

Gabriel Pujol Regnalta

Jaume Coll Aregall

Josep M. Pirez Benavente

Lluis Torras Soli
Manuel Bolinches Company

Margarida Delcl6s

M. Pi Carrasco

M. Gin€s Espin

M. Aurora Sanramrria

PerpituaJimin€z

Pilar Guanyabens Bar6

Trinitat Falguers Ferrer

Alejandrina Catcia Temprano

Amalia Rodriguez Maimdn

Artur Barres Pascual

Assumpci6 tun Sarasca

Carme Modoletl Vila

Claudi Garcia Avila

Crisrina Vinyes Perich

Encarnaci6n Munoz San

Gabriel Pujol Regnaha

hene Gelabert Gort
Lluis Torras Sole

Manuel Bolinches Company

Margarida Delcl6s

Mirti Comas Ros

M. Aurora Satamaria

M. Gin6s Espin

M. Pi Canasco

Peryttua Gim€nez Millrn
Pilar Guanyabens Bar6

Rosa Pujol Vallbona

Tiinirat F:rlguers Ferrer

40 r. Acra municipal del 26-5'39. AMMV.
402. Acra municipal del 29-9-39 AMMV
403. Llibre de sonides de l'Ajuntamenr. 23-6-39. AMMV
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Mestres nacionals i de la Generalitat de Catalunp a Mollet (cont.)

A4t t936 Ary t93- AnJ I 938

Parvulistes Mestre dels alumnes

Andreu Sis6 Gimeno refuiats
Anur Brrc, Pascual Jos€p Cil Ruh
tusunpci6 Fortuny Torrenrs

loana Bec,la Carbonell Panliistes
Rosa Pujol Vallbona Adela Cimdnez Millin
Rossenda Fullerachs tusumci6 Fonuny Torrents

C)Lndida Joan Costa

Joana Barcala Carbonell

Rosenda Frllerachs

4.9. RECAPrrur-A.cro

La proximitat a Barcelona va fer que molrs fets importants durant la
Rep(blica i la guerra s'anessin a viure a la capiral.

Quan esclata la revolta milirar, una pan dels mollerans rambd van voler
participar en la defensa de la Reptiblica. La nit del 19 de iuliol de 1936
un grup reduir de la CNT de Mollet viatja a la caserna de Sant AJldreu
per tal d'aconseguir armes, que porraran a Mollet per reparrir-les enrre els

milicians des del Tabaran.
De la mateixa manera que a la resta de Catalunya, les primeres manifesa-

cions andclericals comencen aviat. El dia 20 el Comiri local de la CNT
ocupa el convent de les monges cremant la capella, el dia 21 ds saquejada I'es-
gldsia de Gallecs i I'endemi, dia 22, l'esgldsia parroquial de Mollet.

S'impod un control sobre la poblaci6, la qual necessit) aurorioacions
dels diferents partits per poder-se desplagar. En els Quatre Cantons, crui-
lla de carreteres, s'installari una barricada amb una metralladora per ral
de controlar tota la gent que entri o suni del poble.

Es creh el Comiti de Milicies Antifeixista a Moller, com s'havia creat
el CMAC, com a autoritat paral.lela al Consistori. De vegades costa d'es-
brinar on comenga un i on acaba I'altre, perqui hi ha membres comuns
a les dues organitzacions, com en Feliu Tura, en Josep Fortuny, en Pele-
gri ?i... Aquesta dualitat durari fins a l'octubre quan, un cop dissok el
Comitt de Milicies, complint amb el decret de constiruci6 d'ajunta-
ments, es formari un nou consistori d'unitat amb sis representants de
I'ERC, sis de la CNT, quatre del PSUC, dos de la UR i dos del POUM.
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(Els membres
tori el mes de

obJigars a abandonarde la Lliga ja s'havien
juliol.)

al costat del Govern de la
dels Fets. es decreta l'expul-

vlst el consis-

Molts dels acords que adopta aquest consistori li vindran donats per la
legislaci6 caralana.

ci6 i tambd es

Els Fets de Maig de 1937, que enfrontaren la Generalitat amb els anar-

quistes i poumistes, van passar sense gaires conseqiitncies a Mollet. El
consistori es va reunir per tal de declarar-se

Generalitat. A I'octubre, com a conseqiiBncia Fets, expul-
sid dels membres del POUM, malgrat la bona relaci6 dins del consistori
molletir.

El mateix mes de maig, com sempre seguinr les ordres de la Generalt-
tat, a Mollet es procediri a la recollida de les armes que guardava la pobla-

retiraran les patrulles de nit.
A l'abril de 1938 es constituid a Mollet el Front Popular, comPost d'un

de cada organitzaci6 sindical i
la de nomenar la persona que ha

m d'informaci6 a Mollet.
A partir d'aquesta data, fins al 24 de desembre de 1938 en qub se cele-

bra l'(ltima reuni6 de la Comissi6 de Govern republicana, els canvis de

personal dels partits politics dins del consistori s6n constants a causa de les

incorporacions al front.

representant
que pren es

politica. La
d'exercir Ia

primera decisi6
vigilincia secre-

Des del juliol de 1936 fins al novembre de 1936, en qut seran absor-

bides per I'exbrcit regular republici, el Comitt de Milicies local organrtza
les milicies a Mollet.

guerra s lncor-
24 de juliol, la

era el fronr d'Arag<i.
Es van mobilitzar les quintes des de la del 1919 fins a la del l94l. Dels

de mobilitzar, alguns van decidir anar de

una minoria va ser declarada inritil. Ens
s'haurien
desertar i

Seguint les ordres de Ia Cancelleria de Defensa de Ia Generalitat, a
Mollet es procedeix a l'allistament dels homes ritils de 18 a 40 anys, amb
un total de 1.053 minvons.

Mollet es converteix en el Centre d'lnstrucci6 ndmero 28, format pels

instructors molletans que havien servit a I'Extrcit en algun grau i destinat
a preparar els milicians entre 2l i 30 anys que han d'anar al front.

serveis de vigil)ncia a Mollet fins a l'octubre, en qut I'Aiuntament se'n

fari cirrec.
Els primers molletans milicians

poren a la primera columna que

Al mateix temps, els partits organitzen les milicies locals pe tal de fer

voluntaris al front de
surt de Barcelona el

columna Durruti. Entre ells hi havia 25 voluntaris de Moller. Al setem-

bre surt la columna del Vallis amb, almenys, 30 molletans mds. El desti

mds de mil
voluntaris,

homes que
d'altres van
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consra que de la quinta de 1936 fins a la de l94l es van cridar uns 300
homes: d'aquests un 7 o/o ja se n'havien anat com a voluntaris quan els

havien cridat, un 11 %o eren prdfugs i un 2 % inritils.
Els soldats morts i desapareguts en combat van ser almenys 107, dels

que en tenlm constancla.
Per anys, el mds dur quant a nombre de morts va ser el 1938 en qub es

donen el 62 o/o de les morts. A1 gener de 1939 mor l'1 1 o/o, al1937 el4 o/o

i el 1936 el 2 70. Per mesos, els mds durs van ser el maig de 1938 (6 o/o)

coincidint amb Ia Campanya d'Arag6, I'agost, setembre, octubre i novem-

bre de 1938 (33 %) coincidint amb la Batalla de I'Ebre, i el desembre de

1938 i el gener del 39 (23 o/o) amb Ia Campanya de Catalunya.
Per de guerra, quan van morir mis de Mollet va ser

durant la campanya d'ocupaci6 de Catalunya, on cauen eI32 o/o dels mili-
cians de Mollet, sobretot al front del Segre, seguit del front de I'El:re, 27 o/o,

el front d'fuag6, 20 o/o i finalment d'altres fronts com Terol, Madrid, Cdr-
dova, Santandet Guadalajara, Castell6...

pertanyien a 26 families diferents, van

major part, el73 o/o dels casos, per acte

nens, que
En la seva

D'altres victimes van ser les de la repressi6 a la rereguarda. La re-

Aquestes morts no van anar soles, sin6 que un total de 41

pressi6 a Mollet, comparada amb la resta de Catalunya, no va ser de

les mds fortes, A Catalunya les victimes mortals seran 8.400, el que
representa un 2,9 per mil de la poblaci6, menrre que al Vallls Orien-
tal van ser 149 (un 2,1 per mil) i, a Mollet, 26 (1,4 per mil de la pobla-

de 1936).
Al terme municipal de Mollet van apardixer 26 persones assassinades,

de les quals 9 eren residents a Mollet. La resta eren veins de localitats pro-
peres als quals els van portar i assassinar a les rodalies de Mollet.

La repressi6 td lloc als primers mesos de la guerra: del juliol al novem-
bre de 1936, amb el 78 7o dels morts. Els que van morir mds endavant, al

febrer i marg de 1937 6 perqud es van amagar i van ser descoberts mds

tard o perqud havien estat detinguts per les patrulles de control i empre-

sonats. Posreriorment, en lloc de lliurarlos als tribunals populars van ser

executats. Aquest va ser el cas d'en Ramon Bordes, el capell) i en Josep
Sans, I'industrial del Xampany Vilarrosal. Desprds d'aquestes dates, del

liol de 1936 al marg de I9J7. la repres'.io cessa.

La causa de les morts sembla ser la ideologia: eren persones considera-

des de dreres i, per tant, possibles enemics de la Repriblica. Un d'ells, en

Bordes, era capell), ra6 suficient per considerar-lo enemic. Un, en Vicen-

te, sembla que era d'ideologia d'esquerres i, per tant, en la seva mort hi
devia haver d'altres motius. La major part de les victimes eren Persones

fronts soldats

quedar orfes de guerra.
s de guerra.

clo

ju
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molr conegudes a la localitat: un capelli, un mestre, un industrial, un cap

d'estaci6, un secretari del Jutjat...
Gaireb€ tots eren persones d'edat madura excepte un, que va morir per

una bala accidental. Tenien mds de 40 anys. Tots estaven casats, menys en

Bordes, el capellh. Tots menys un, en Vicente 
-cap 

d'estaci6- eren cata-

Ians. Tots treballaven al sector secundari (la major part a la indristria de la

pell) o bd al terciari.
Els llocs favorits per matar s6n els cementiris i les cunetes; el cementiri

de Montcada, de Granollers, de Cerdanyola i les carreteres de Barcelona-

fubes i la d'Alella. Tots ells van morir per ferides d'arma de foc.

Dels autors dels crims, en Ia meitat de les morts no es coneix I'autot el

que fa pensar que era gent de fora de Mollet. De l'altra meitat en s6n acu-

sades un rotal de l0 persones de Moller.
Un altre horror de la Guerra Civil del qual Mollet tampoc es va salvat

van ser els bombardeigs.
Desprds del primer bombardeig que pateix Catalunya (Roses, 30 d'oc-

tubre de 1936) la Comissi6 de Govern de l'Ajuntament de Mollet, aixi
com el Comiti de Milicies Antifeixistes Local, es plantegen la possibilitat
de construir refugis per protegir Ia poblaci6 en cas que Mollet sigui bom-
bardejat. La falta de mitjans econdmics i la incredulitat que Mollet poguds

ser atacat els la abandonar la idea.

El 8 de gener de 1938, perd, la ciutat sed bombardejada. Van perdre la

vida 15 persones iunes 25 van resultar ferides, sent ateses a l'Hospiral
General de Caralunya.

Moller es constituia en la primera ciutat del VallEs a ser bombardejada.

Durant l'any 1938 tambd la ciutat de Granollers ser) bombardejada, el 31

de maig. Durant un minut cauran 40 bombes que ocasionaran224 rnorts,

entre ells tres persones de Mollet.
Davant del perill d'un possible nou bombardeig, a l'estiu de 1938 es

constitueix la Junta de Defensa Passiva Local a Mollet i el tema principal
seri la construcci6 de refugis.

comarca pagaran amb 70 vides els efectes dels atacs aeris.

El 25 de gener una esquadrilla d'avions va sobrevolar Mollet metrallant

primer i desprds deixant anar quatre bombes, ocasionant Ia mort de vuit
persones. Dos dies mds tard del bombardeig, el 27 de gener, les tropes

franquisres enrren a Moller.
Es pot afirmar que aquests atacs aeris no sempre tenien un obiectiu mili-

rar concret. Molta gent pensa que el primer bombardeig sobre Mollet va ser

per equivocaci6 o per descarregar l'avi6, en retirada, del pes de les bombes.

El gener de 1939 el VallEs Oriental tornari a ser bombardejat: s6n els

atacs que precedeixen l'avang de l'exbrcit feixista Sis poblacions de la
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Malgrar els 23 mons de Mollet i els 285 de la resta de la comarca, no
es pot dir que el Vallis sigui una de les comarques mds castigades per I'a-
viaci6, si comptabilitzem a tot Catalunya un minim de 4.736 vi,crin:'es

mortes mds un nombre no inferior a 7.000 ferits.
La situaci6 de guerra va produir canvis significatius en l'economia a

Mollet. Es van produir incautacions, col.lectivitzacions i intervencions.
Les primeres propietats a ser incautades s6n les religioses: el convent de

Ia Companyia de Maria de Lestonnac, el Centre Catdlic i la Rectoria, que
passen a mans dels sindicats.

Les finques com la de can Pantiquet, can Pere Gil, can Creus, can Ros

o la Vaqueria, van ser incautades per la Unid de Rabassaires o per la
Col.lectiva de Camperols. Tambd es van produir confiscacions de terres de
particulars o d'empreses.

En totes les apropiacions s'al.lega com a motiu de Ia la incautaci6 l'a-
band6 dels bins pel seu propietari, que ds considerat facci6s, ila necessi-

rar que rd dels bdns I'organisme, per al servei del poble o dels seus socis.

Thmbd es van confiscar edificis o pisos que van servir com a locals de
les entitats pol(tiques o sindicals i com a habitatge per als refugiats.

Fins i tot el teatre-cinema va ser incautat per la Cooperativa Obrera.
EIs primers dies, les incautacions va ser acompanyades per les requises

d'incontrolats que, en nom del Comitt Local, van entrar en els comergos
ivan intervenir productes com sabons i lleixius. Tlmbd entraven a les

cases particulaB i requisaven diners, mobles, roba...
Els cotxes tambd van ser requisats per posar-los al servei del Comitt, de

l'Ajuntament o d'altres organitzacions locals.
LAjuntament va iirtervenir en nombroses ocasions com a intermediari

en els conflictes que es desencadenaven entre propietaris i incautadors i
entre els mateixos organismes incautadors.

LAjuntament tambd va haver de participar en les incautacions, com en
el cas de can Ventall6, per la necessitat de fer-se amb un local com a hos-
pital per als refugiats de guerra. Fins i tot la Ceneralitat, a travds de la
comissaria d'Ordre Pfblic, va incautar la caserna de la Gdrdia Civil.

El sindicat metal.l(rgic de la CNT va requisar maquin)ria dels petirs
rallerr per tal de nodrir la indisrria de guerra dels Tallers Confederars
Labora a Sants.

Les indfttries molletanes, majorir)riame nt, van ser incautades i col.lecri-
vitzades. Destaquen entre elles la Farinera Serra, Ros i Campaiid, can Fibre-
gas, la TMFE, la bdbila de Camp Tint6, les caves Vilarrosal, el taller de fus-
teria d'en Joan Gay, la farinera d'en Miquel Vilardell, el forn d'en Roca...

En elles es va constituir un comitE d'empresa que es va fer cirrec de la
direcci6 de la Abrica col'lectivizada, restant aquesta en mans del obrers.
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Es van formar les col lectives d'oficis: de paletes, de mosaistes, de tot-
xers, de pintors, de lampistes, d'electricistes, de lusters, de barbers, de for-
nersr etc.

La CNT va proposar la municipalitzaci6 de la vivenda, perd no es va

acceptar per pan de I'ERC. El que si que es va dur a terme Ya ser el con-

trol i administraci6 de la propietat urbana per part de l'Ajuntamenr,.que
cobrava el lloguer als llogaters, autoritzava les obres que considerava

necess)ries, contractava i pagava els treballadors i liquidava amb els pro-
pietaris dels pisos la mensualitat, descomptant el l0 7o en concepte de

taxa d'administraci6.
Es va donar un intent de cooperativizaci6 del comerg. La Cooperativa

de Consum de Mollet, creada a partir de I'antiga Cooperativa dels Opera-
ris de I'empresa Teneria Moderna Franco-Espaflola, acordi en assemblea el

setembre de 1936 sol.licitar a I Ajuntament la cooperativitzaci6 del comerg

a Mollet. Per la seva banda, la CNT demani la municipalitzaci6 del

comerg. Finalment va ser la postura de I'ERC, que demanava seguir amb
la propietat privada dels petits comerciants, la que va triomfar.

Mollet no oblidari la seva obligaci6 amb les despeses de guerra, tant per

als qui lluitaven al front com per als refugiats al mateix poble. Durant tot
el periode es demana als ciutadans de contribuir a les despeses de Ia gue-

rra, primer d'una manera voluntiria i desprds mds obligada.
Aquesta contribuci6 podia recaptar-se de diferents maneres:

Descomptant un tant per cent del sou dels treballadors de f)briques,
el 5 o/o.

Impost de contribuci6 de guerra per a indtstries i comergos.
Impost sobre els productes de la terra i el bestiar que havien de pagar

els sindicats de camperols.
Davant I'escassetat de productes, la Conselleria de Proveiments de I'A-

juntament de Mollet es va fer amb el control dels productes. En un pnn-
cipi estava en mans de la CNT perd al juliol de 1937 passiL a I'ERC, des-

prds d'un greu enfrontament entre les dues organitzacions politiques.
LAjuntament va haver de fer front als sindicats agricoles, que exercien

el control sobre alguns productes i no el volien deixar anar.

Lescassetat de productes, conforme anava a mds, es convertia en una
font d'enfrontaments constant. Es el cas de la tala d'arbres de la verneda

de can Pere Gil per part de l'UR o I'intent de talar el bosc de can Panri-

quer per part de la Col lectiva de Camperols, que van motivar fortes pro-
testes populars malgrat la necessitat de fusta,

Preservar els productes bisics lluny de I'abast dels forasters va ser una
de les preocupacions de la Conselleria.

Seguint una politica d'estalvi l'Ajuntament no va emetre moneda prd-
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pia sin6 que va fer servir Ia moneda fraccion)ria de I'Ajuntament de Bar-
celona iva acceptar la de la Cooperativa de Consum de Mollet. En canvi,
va prohibir I'(s de vals per efectuar canvis.

Davant d'aquesta escassetat, la Generalitat va decretar el racionament el
juliol de 1936 i la Conselleria de Proveiments de Mollet adopti el sistema

de la tarja de racionament el novembre de 1936. EI juny de 1938 l'Ajun-
ramenr va optar per recollir tots els productes racionats i distribuirlos des

de la mareixa Conselleria de Proveiments de l'Ajuntament.
La manca de proveiments per a la poblaci6 molletana, perd, encara es

va agreujar mds amb l'arribada dels refugiats de guerra de les zones que els

nacionals anaven ocupant.
Per tal de coordinar l'acollida als relugiats procedents de les zones que

els feixistes anaven ocupanr, Ia Generalitat va crear el Comitd Central d'A-
juda als refugiats a Barcelona i un Comitd Comarcal a cadascuna de les

poblacions que eren caps de partit judicial.
Des del Comiti Comarcal de Granollers es va organirzar la disrribuci6

dels refugiats que corresponien a Moller, fins a l'agosr de 1937 en quE els

comitis s6n suprimits iles seves funcions passen al Servei d'fusistdncia
Social de la Generalitat. Seri aleshores quan l'Ajunrament de Moller cre-
ad un Comitt Pro-Ajuda als Refugiats amb un representant de cada orga-
nitzaci6 i partit, per tal de fer front als problemes que es poguessin deri-
var de la prestncia dels refugiats.

Al Vallts Orienral es van donar rres fases migratories:
D'octubre de 1936 fins a l'agost de 1937. S6n els primers refi-rgiats que

procedien de Madrid, Guipriscoa i Milaga.
De setembre de 1937 a marg d,e 1938. Els refugiars provenen d'Euska-

di, Canribria i Ast(ries.
D'abril de 1938 fins al gener de 1939. Correspon als refugiats d'Arag6,

Lleida i Tarragona.
Mollet, juntament amb la Carriga i Granollers, va ser de les poblacions

del Vallbs que van acollir un major nombre de refugiars. Es calcula que, a
Moller, el nombre de refugiars no va passar mai de 600 persones, cosa que
suposava un 9 7o de la poblaci6 de Mollet.

El consistori es va trobar amb dos grans reptesi per una part allotjar r
per una alrra mantenir els refugiars.

Lallotjament va ser el principal problema que se li va presentar a I'A-

JUnIament.
Principalment, hi havia tres maneres de distribuir els refugiats:

individualment, en cases particulars

- per families, en pisos

- per gruPs, en torres.
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La Generalitat va legislar que, en cas que l'A.iuntament no disposis de

locals suficients, cada famllia podia acollir un refugiat de guerra i, a canvi,

podien percebre un subsidi diari de dues pessetes Per Persona. Per contra,

i'Alorrt.-.tr, va demanat a les families que no volien acollir refugiats a

casa seva que contribuiissin, tot pagant un donatiu'
Els locals que es van fer servir per acollir els refugiats pertanyien a.seus

de sindicats iorganismes politics, edificis confiscats a gent de dretes, edi-

ficis religiosos, edificis d'empreses colJectivitzades, etc.

Tambd era necessari organiuar l'avituallament dels

repartir targes de racionament, es va obrir un menjador popular a I'antic

"o-n,,"rt, 
a, u" crear una escola per a refugiats a la casa Alemany, es va

muntar un hospital a can Ventall6, etc.

Cap al final de la guerra molts refugiats agafaran el caml de l'exili. Per

als qui es quedaren, un cop acabada la guerra, la Comandlncia Militar de

Granollers organitzari el retorn a les seves terres.

refirgiats; es van

I
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'. 
IA POSTGUERRA

5.1. MoLLET A LA posrcuER-RA (1939-1959)

En tots els municipis, les autoritats franquistes van nomenar els nous

cirrrecs municipals, que gairebd semPre eren persones conservadores i de

gran caoacirat econdmica." .Er".l -",.i" dia de l'entrada de les rropes franquistes' quan un militar

d'alta graduaci6 va ordenar al Sr. Simeo Rabassa que cerquds catorze homes

de la slua confianqa i que es presentds l'endemi a l'Ajunrament.'"uo

El 28 de gener es forma el primer consistori franquista. Seguint la llei

dels nacionals,ao5 ds el comandant militar, don Hilario Martinez Bustos,

l'encarregat de nomenar l'Ajuntament interi.
El nou consistori estari format per homes afins a la Lliga' quasi tots

eren del m<in del comerg. petits botiguers de Mollet.
Lalcalde triat era en Sime6 Rabasa Singla, que nomenarl els consellers:

en Miquel Busquets, nAndreu Estrada, en Josep Gaspar, n'Enric Guiu,

n'Armengol Joval, en Joaquim Ma6osa, en Josep Mora, en Jaume Paradell'

en R"mon Pou, en Timoteu Perera, n Isidre Segura, en Vicent Sol), n'A-

gusti Torrents i en Joan Ventura.406- 
Lalcalde, en Sime6 Rabasa, lleidati de naixement, havia comengat en

el m6n dels negocis el 1922, amb un taller de bicicletes d carrer Beren-

guer III. Lany 1931 fundi l'empresa Bicicletes Rabasa a Martorelles,

iedicada a la fabricaci6 i venda de bicicletes. LAndreu Estrada era un

pagls de Mollet que durant la guerra havia estat a la preso Model durant

i..i -.ro, p., ,.i d'id..t de drita. En Timoteu Parera feia de director de

la Abrica de teitits de can Mulh. N'Agusri Torrents era propietari d'un

taller i botiga de botes al carrer Jau-JI. En Joan Ventura. de professi6

404. Sole'fura,Joen. Molht, t 0'2000. Meldne' dun nolletd Ed lJ'\ixelnador' Argentona'

1988.
405. DecreroJey del 16-2-37 Por el que se orsaniza la vida civil, se determinan las facultrdes

de las auroridades y la relacidn entre ello tut. 1. Los jefs superiores de las colurnnas v fuezas que

operan en las zonas de contacro con et enemigo podrin nombrar, con canicrer interino las

autoridades civilesde las ciudades, pueblos o provincias que ocupen, para que a hs drdenes directas

de la autoridad militar de ocupaci6n, atiendan a los problemx de orden civil que se planteen

BOE nnm. 122.

406. Acta del ple municipal del 28-l-39. AMMV
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paleta, era d'idees catdliques. En Josep Mora renia una ferreteria al carrer
Berenguer IIl. LEnric Cuiu era propietari d'una perfumeria a la plaEa

Catalunya. En Ramon Pou tenia un establiment de venda de patates al
carrer Migdia. En Vicent Soli, durant un remps associar amb en Rabasa,
tenia un taller de bicicletes a la plaga Mercadal. En Jaume Paradell era pro-
pietari d'una botiga de queviures al carrer Barcelona. LArmengol Joval
comptava amb una fruiteria a Ia plaga Prat de la fuba. En Josep Gaspar
tenia una sabateria al carrer Jaume I. Llsidre Segura, cap local de la FET
i de les JONS. t reballau.r a can Mul).

Desprds del nomenament de les autoritats, el primer acte priblic que es

va celebrar va ser la primera missa de campanya, celebrada a la plaga Major:
.El primer diumenge del nou rigim va tenir lloc una missa de campanya
que es va celebrar a la plaga Major i que va ser oficiada per l'antic capelll,
en Josep Casanovas.-ao'

campanya a la plaga de

I'Aj un tamen t des p rls dc
I'entrada deb nac iona h,

APMP

407. Acta del ple municipal del 2 2 39. AMMV
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Es va buscar un lloc provisional per a I'esgldsia parroquial, que es va ins-

tal.lar a I'edifici del Centre Catdlic.'"^
EI fet mds important que va suceir aquells dies ds que els molleans van

trobar un rr..,."rr.g", ie subminisraments a I'Estacio de Franqa' aban-

donat pels u.ngu,r. Aqu.r, tren va aiudar molta gent a fer passar la gana'

malgrai q,le l'Ajuntamenr va ler el possible per recuperar-lo: "Sabtdo es

oue"uecinos de nuesrra poblaci6n en los primeros dias de entrada victo-

r'io." de las frrerzas n".ionales desvaliiaron vagones cargados de articulos

de la Estaci6n de Ferrocarril. Serd respetada la tenencia Pala uso gastro-

n6mico de diez kilos de mercancia de la especie adquirida en aquella

fecha, factur6ndose al precio de mercado la sobrante siempre que no cons-

tituya un abuso la adquisici6n.oaoe

kacid de Sana Rosa.

APMPD.

A I estacid dz Franqa,

amb lz retirada de

l'Er? rcit Rep ub li ci, es

ua trobar un ,'en
cL/regat dz mercaderies

abandonat peb uengrts.

lJna part d'aquests

sabmixistraments forcn
recollia peb molletans

APMPD.

408. Doc. 40/1.269. AMMV
409. Acm del ple municipal del 15-2,39. AMMV
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Lagutzil, en Camilo Busquets, seri autorirzat pel comandant local per
entrar als domicilis i recuperar els articles que no siguin de la seva propietat.a'o

El racionament i les privacions no es van acabar amb la guerra, al febrer
el nou A.juntament torna a repartir les cartilles de racionament.

El Govern de Franco mantingud el racionament i I'ampliiL amb mesu-
res com la del Dia del Plat Onic, imposat a Mollet i a toda la provincia a

l'agost del l939at1 i que hagud d'dsser abolit el mateix any per la seva
impopularitat. El racionament de queviures fou finalment abolit el 31 de
marg de 1952, mentre subsistia encara uns quanrs anys el de combustibles
i el de primeres matEries.

Una de les preocupacions del nou Ajuntament va ser la de retornar les
propietats als seus antics amos. Es formi una Comissi6 de Recuperaci6
que efectui registres per diverses cases del poble i s'endugud al Centre de
Recuperaci6 tot alld que els va semblar que no era en mans dels seus pro-
pietaris legals. La Comissi6, que formava part del Consistori, rebd mom-
broses sol.licituds per recuperar diferents estris, sobretot mobles, tant dels
s€us antics propietaris com de gent que no tenia mobles a casa seva iels
demanava prestats.

Es van recuperar quaranta-dos habitatges, entre els quals hi havia: la
caserna de la Gu)rdia Civil, la col.lectivitat de perruquers, el local d'UGI
I'Ateneu, la casa d'en Fortuny, la casa d'en Josd Dominguez, la casa d'en

J_oaquin Aguirre, el Cenrro Culrural de la FAl, el local de Socorro Rojo.
Es a dir, es va recuperar alld que els rojos havien pres i tambd es va pren-
dre allo que era seu.ar2

Tambd es creari una Comisi6n de Recuperaci6n Agricola,ats formada
represen-per l'alcalde; el secretari de l'Ajuntament, Sr. Isidro Manils; el

tant agricultoq Josd Ribas i el Sr. Andrds Rota, prictic.ara
Per millorar el control de la poblaci6 es crea la figura del delegado de

barrio. Mollet quedari dividida en vint-i-tres seccions, amb un delegat de
barri cadascuna, segons acord consistorial del mes de marg. Amb el nome-
nament d'aquests delegats s'espera que nservird de una magnifica ayuda
tanto para acreditar su situaci6n politico-social como el derecho de ciu-
dadania, ampliando estos poderes otorgados a los demis problemas de
necesidad de sus barriadasu-4t5

410. Carpeta 40/l.279. AMMV
411. Acta de l'l'8-39 i Doc. 4.927.|\MMV.
412. Llibre de .Recuperaci6n de Viviendas Local 1941,. AMMV
4r3. rry de recuperaci6n agricola B.O. del Esrado 562 del615138.
414. Act^ del24l2l39 | Doc. 40/1.279. AMMV
4l t. Doc. 1.190. Acta 3 3 39. AMMV

tr
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La TMFE, com mobes

in&ixries a la postguena,

ua rctre homexatge ak seas

nebalhdors *caldos

durante el dominio rojo,.
APTM.

Fl 24 rle desenbre

de 1939 li TMFE
dcscobria ana kpidt
m record d'en Bahatar
Guichard Albert, cowe-

ller; Manuel Desualb

Tiias, lloc dz comanda-

ment; Manuel Vik
Mitjans, cono'amestre

de tallers i Josep Punti
Puig, contramestre de

Riben. APTM.

ral de Franco anunciava la fi de Ia

han alcanzado victoriosamente en el

EI dia 10 de febrer de 1939, el comunicat de guerra del Quarter Cene-

rrra francesr, desde Puigcerdd hasta Porrbou. La guerra, en Cataluna, ha

terminado,.t'o
El 29 de mar6 es prepara la festa per celebrar la fi de la guerra: "Para

celebrar el dxito obtenido por las armas del Ejircito Nacional contra las

hordas Rojas, y morivado con la roma de Madrid seguida de la liberaci6n
roral de la Peninsula y de la majestuosa noticia radiada de TERMINA-
CION DE tA GUERM la tneria tocard la sirena durante 30'en sef,al

416. La vanguad@ E'pdnok 1t )'3q.

guerra
dia de

a Catalunva:
hov todos los

uNuestras tropas
pasos de la fron-

242



del final de la guerra. Los obreros de casa Ros y Campand-y los de can

Fdbregas manilestardn con pancartas el final de la guerra."''
Les f)briques van procedir a la depuraci6 dels treballadors, tots aquells

empleats, o els seus familiars, que s'havien destacat per les seves idees

esquerranes durant el temps de guerra van ser despaxats.

La Teneria Moderna, com moltes indristries en la postguerra, va rendir

homenatge als seus treballadors ocaiguts durant la dominaci6 roja'.

5.2. ELS EXILIATS

uUns dies abans de que entressin les tropes nacionals a Ia nostra pobla-

ci6, impressionava veure aquella riuada de persones vengudes que desfila-
.ren pel ca..er Jau-e I vers un exili desconegut que escollien impulsiva-

menr, com portats pel htalisme del desti.

',Alguns en sentien temenEa per les revenges del guanyador, altres ni aixd,

era urra dilspora humana sense il.lusi6 que preferia l'incertesa del firtur
abans que conviure amb un rtgim contra el que havien lluitat. Era una

barreja indeterminada de militars i civils, d'homes, dones i quitxalla que,

carregats amb mantes i morxilles, uns a peu i altres aposentats en qualsevol

mitj) de transport que trobaven a mi, cansats i esmaperduts formant en

conjunt un trist espectacle que va quedar en la retina imborrablement.

Molts de Mollet tambd van marxar, i alguns desgraciadament .ia no van tor-
nar mai mds, uns engullirs pels camps de concentraci6, altres cercant el

repos efern en terres estranyes..'418-Es 
calcula que entre el 28 de gener i el 12 de febrer de 1939 passaren la

frontera 440.000 espanyols: 220.000 combatents, 10'000 soldats ferirs,

40.000 homes no milicians i 170.000 dones i nens. Es compta que un

35 7o d'aquests exiliats eren catalans: entre 60.000 i 70.000 catalans mar-

xaren de Catalunva.
Una vegada els exiliats van arribar a FranEa, foren internats en camps

de conceniraci6 sense que se'ls reconeguds la condici6 de refugiats politics.

Es tractava de camps improvisats envoltats de filferrades sense els minims
serveis.

Els primers camps de concentraci6 van ser Argelds-sur-Mer i Saint-

Cyprien. Altres camps al Vallespir eren Amdliele s-Bains, Arlbs-sur-Tech i

Prats-de-Moll6.
A la Cerdanya: Bourg-Madame, La Tour-de Carol i Mont-Louis.
Al Rossell6: Collioure, Elne i Barcards.

417. Acta del ple municipal del29-3-39 AMMV
418. Sol€ Tura, Joan. Mrlht, ua nica d Hi$ilia. Mollet, t98t.
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A Prades: Bram, Agde, Gurs i Septfonds.
Al marg del 1939 es tanquen la majoria d'aquests camps i s'en deixen

tres: el d'Argelds. Saint-Cyprien i Barcards i com a presons Fort Collioure
(Pyrendes-Orientales), Le Vernet (Arilge) fueucr6s (AriEge).4'e

Mis de la meitat dels exiliats tornaren a Espanya el mateix any. Per als

qui es queden a Franqa, els Serveis d'Emigraci6 per als Republicans
Espanyols i la Junta d'Auxili als Republicans Espanyols organitzaran la
marxa cap a la Gran Bretanya, Mdxic, Argentina i d'altres paisos llatinoa-
mencans.

Hem calculat que sumen cap a una centena els molletans que passen a

Franga; d'aquests, alguns tornaran aviat imolts dels qui tornen seran tan-
cats en camps de concentraci6 o presons i jutjats, com is el cas d'en
L6pez, en Marquina, en Punsola, en Corbella, en Fortuny i en Joaqurm

Eb campt de coacennacii dcb Pitineus Oientals uan rebre, de forma immcdiata,
I'alku dz refugiats que ptouenien dz Catalunya. Iwul hts al costat mateix dz lz

foxtert erex iLrees exuobades de flfetradet tue eb mlnims serueis ni aixoplucs, en lzs

quab uan ser teclosos eb refafats ex an ptimer moment. A parir d.el mes d.e marg de

1939, h najoia dbquetts campt ptooisionab uan ser tancats i k sma pobhci| ua ser

Camps dz concent'acid a la Catalunla No (1939-194q1')o

m*'r{ff6'
fi:l; - ^',- 7:x-^ e./ *Y-:".

traslhdala ab grant camps d'internament de k costa, com ara Agdz, Argelen, el
Barcaris o Sant Cebril.

1984.

419. Wingeite Pike, David. iUae Vi*! Lo' /ePrbliano! espanobr ftfasiadas en Franc;a. Patis,

420. Aths d'Hi'tdria d? Catalxrya. Edicions 62. Rarcelona. 1995.
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Gordi, que van passar a Franga, perd de seguida van tornar i van ser

empresonats. En L6pez testifica que <va passar a Franga per Puigcerd) el

10 de febrer, va esrar al camp de concentraci6 de Vernet i Safont, del que
sortiria per anar a treballar, aprofiant per retornar a Espanya per Portbou.
El 25 de febrer de I'any 1941va ser internat en el Dep6sito de Recepci6n
de Figueres".a2r

final de la guerra vam anarLAlbert Oliveres ens conta com ncap al
reculant de la Seu d'Urgell cap a Puigcerd), Camprodon i Franga. A
Franga tenia familia de ma mare. Vam anar a un camp de concentraci6 i
al cap de dos dies va venir el meu cosi, i als vuit dies ja vaig marxar cap a

casa seva. Als dos anys em van donar un permis de residtncia, Al cap de

tres anys vaig voler tornar i vaig anar a veure el cdnsol espanyol de Tolo-
sa perqub em fes un passaport, era I'any 1942. Em vaig presentar a Puig-
cerdh com a presoner de guerra, em van lligar i em van portar fins a la
pres6 de Figueres. Alli vaig estar tancat en una cel.la 4 o 5 dies i desprds

em van traslladar a Madrid. Al cap de dos dies em van fer un permis per-
qut agafds un tren i me n ands cap a Barcelona. Vaig presentar el permis a
la Guirdia Civil i ningri em va dir mai mds resu.

Hem elaborat una llisra de persones de Mollet que en un principi se

suposa que es van exiliar:"t

Coll Company, JosepAngosto Linares, Josep
Alarc6n Mula, Gregori
Alcdzar, Gerard
Alfonso Salinas, Rafael
Altay6 Vinyals, Agusti
Balafid, Pere

Bachs Vila, Vicent
Badlori Palau, Joan
Badlori Palau, Guillem
Bellavista Ventura, Gaspar
Bellavisra Venrura, Vicenr
Busquets Casanovas, Miquel
Busquets Genius, Ramona
Carol, Joan
Castells Ronou. Joan

Causa nLim. 26.334. Capiran;a General.
Per trobar els exiliats hem consultat les rectificacions del

iel quadern de rectificacions del 1939 i hem compnr els

els qui sabiem que havien mort en la guerra i els qui eren

Coll Riera, Leandre
Corts Batlle, Antdnia (esposa)

Dominguez Mitjavila, Josep
Dot Maci), Esteve

Espart, Antoni
Ferndndez Sanz, Elisa
Garcia Garcia, Enric
Gelabert Coll, Rafael
Gelabert Cons, Irene
Gordi Llovet, Diego
Gual Riba, Merct
Guiu Fuster, Joan
Jusselme Clairet, Andreu

421.
422.

al t939

Llonch Padr6, Vicent

Padr6 de 1936-1939 qu€ es fa

exclosos per absdncia. D'aqui
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Lorenre Meroio, Caries
l-orente Serra

Lorete Men6n, Carles
Lorete Men6n, Joan
Maculet, Mateu
Mancebo Valls, Josep
Marquina Sold, Jacint
Masagud Calia, Enric
Mayol AJoy. Sebasril
Mayol Soler, Maria { fill)
Mayol Soler. Joan (fill)
Mir Calafell, Vice nr
Molins Maynou, Joan
Molisr Estalella, Jaume
Navarro Sinchez, Filix
Ninou Roca, Pere

Olive ras Cuni. Jaume
Olld Riqud, Francesc

Pascual Giner, Manel

Pedragosa Maynou, Joan
Pedragosa Mi16, Jaume

Pdrez fuera, Germi

Perez L6pez, Manel
Pdrez Quinone ro. Domingo Foz Casarramona, Francesc *

no, Joan

Sudrez, Josep
s Perona, Beatriz
s Perona, Salvador

Valldeoriola Roca, Miquel
Valls Ruiz, Elisio
Valls Ruiz, Josep (germ))
Valls Ruiz. Joan (germi)

Ventura Roca, Isidre
Vidal Cuno. Miquel
Vineta Colmd, Joan
Vives Segarra, Josep
Canadell Carbi, Andreu *

Gordi Claverol, Pere*

Puig Comas, Lluis
Roca Pla, Pere

Andrds Nadal, Marc... ......(tlevadel 40)

Sales Garcia, Valero

Arroyo Cuartero, Manel ... ...(llevadel 40)

Arrts Pdrez, Francesc

Bellavista Ventura, Gaspar

'Aquesrs noms esran exrrets de les llistes d'incorporacions dels anys 1936-1941, on espec;fica

que no s'han incorporat al seruei militar per trobar-se a Frangr (llibre d'aaes del ple municipal,

AMM\,.

Pascual Solanes. Llorenq

I tants d'altres que no hi consten, com en Joan Ambrds i Lloreda.
A mds, de les actes d'incorporacions de desprds de la guerra, hem

trobat com a desertors, dels quals s'ignora on es troben, les segiients per-
sones:

.(lleva del 37)

.(lleva del 38)

Roca Placias, Jaume
Sans Moncerd)r, Rafael
Sauna Sopena, Manel
Sellards Esrafanell, Enric
Soto Garcia, Josep
Soto Abadia, Josep
Soto
Torre
Torre
Tura Ros, Esteve

Ti.rra Ros, Joan
Tura Valldeoriola, Ftlix
Ulied Campodarbe, Josep
Vallcorba Sis6, Joaquim
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Carenas Castells, Pere

Colom Mombrf, Pere

Comas Mayolas, Pau

Caparr6s Garceia, Jesris ......(llevadel 37)
.......(llevadel 4l)

Casas Sallent, Ignasi .. ......(llevadel 4l)
Casas Casas, Alejandro .... ..(llevadel 39)

. . . . . . .(lleva del 36)
........(llevadel 4t)

. . . . . . .(lleva del 40)Dalmau Segura, Josep
Descalzo Centeno, Crescenciano
Esteve Mani[s, Pere

Gali Naqui, Antoni
Gimeno Lluch, Vice nr
G6mez Casas Valerii
Llonch Arag6, Ramon
Manosa Forns, Vice nt
Palau Bernat, Melcior
Pdrez Pericas, Jacint
Puig Folch, Vicent
Ros Gonzilez, lgnasi
Rovira Falguera. Narcis
Sabatds Tomds, Josep

tfalla Tiullen, Joan ..... ...(llevadel 40)
......(llevadel 37)

. . . . .(lleva del 41)
Torres Perona, Salvador
Trillas Casabona, Miquel
Xicola Casamiquela, Tomirs . . .(lleva del 4l)

Les victimes de Mauthausen

Quan esclata la Segona Guerra Mundial molts catalans refugiats a

FranEa van collaborar amb la resisttncia contra els invasors alemanys i

molts van ser ingressats en camPs d'extermini nazis, on la major part va

morir. Uns 10.000 s6n enviats al camP de Mauthausen des de 1940 a

1942, dels quals nomds tornaran uns 2.000'
A Mauthausen van morir vint-i-dues persones del Vallbs Oriental,a2j

tres de les quals eren de Mollet: en Vicenq Bachs ViliL, en Joan Molins

Maynou ien Joan Tura Ros.4ra

Dos veins de Mollet van afirmar que Bachs, Molins i Tirra van morir

423. Plrnes, Jordi. Histiria Contenpotn"ia del UalLs Oriental, Barcelona 1993.

424. Hi ha una quarta penona, en Pere Cuyirs Niub6, que sernbla ser que vivia a Moller' pero

.......(llevadel 4t)
.(lleva del 41)
.(lleva del 37)

. . . . . .(lleva del 4l)
...... '(lleva del 41)
......(llevadel 39)

. . . . . . .(lleva del 4t)

. . . . . . .(lleva del 36)
. . . . . . . .(lleva del 37)

. (lleva del 4l )
. . . . . . . .(lleva del 4l)

......(llevadel 39)
.......(llevadel 37)
.......(llevadel 3Z)Soler Saure, Francesc

5.2.t.

del qual no hem pogut trobar mis dades.
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en un camp de concentraci6 d'Alemanya pel fet de trobar-se a la part
que va ser ocupada pels alemanys en caure Franga. Van ser portats jun-
tament amb d'altres espanyols a Alemanya a camps de treball.a" Tors
tres procedien del camps de presoners de guerra quan s6n traslladats a

Mauthausen.

Vicenc Bachs Vila
nViceng Bachs Vila va treballar a can Fibregas, on era conegut com l'2r-

gel de k Guaruta perqui quan somia algun afer en el rreball un xic dificul-
t6s, en Viceng ho arranjava de la manera mds satishctdria. Sempre ringud
idees liberals, primerament va ser d'ERC, partit en el qual militava, ides-
pris del sindicat CNT, on va desenvolupar una tasca molt positiva. Jo he
parlat amb molta gent que el va tractar i tors coincideixen en el mateix: era
molt bona persona, tant en la seva vida familiar com dintre de la comuni-
tat ciutadana. Molts ja sabem els aires que es respiraven en l'acabar-se la
nostra guerra, de manera que I'home va creure convenient emprendre el
cami de l'exili com a mesura mds raonable. Fins entrar a Maurhausen el 27
de gener del 1941, en un dia que el termdmetre marcava vinr graus sora
zero, perd primer va arrossegar-se penosament per diversos indrets france-
sos fins que les tropes alemanyes el van fer presoner. Ja en el camp de con-
centraci6, les penriries idificultats d'en Viceng seguien un cami paralJel a
les de molts altres deportats, fins que el dia 2l de marg fou traslladat a Gut-
sen, ja que el camp principal es feia petit, i alli fou assassinat el dia 7 de
juliol com un trist presagi del que esperava als seus companys.)

Joan Molins Maynou
.En Joan Molins Maynou rreballava de tintorer a cal Muli i els diu-

menges treballava de taxisra. Lhome no estava pas gaire inclinat a la poli-
tica, de forma que tota possible relaci6 amb fets punibles hauria caigut per
la seva poca consistbncia, perd influit mds que res per uns consells de fami-
lia carregats de bona fe i plens d'angoixa, va emprendre un cami descone-
gur que en comptes d'allunyarJo del perill el pos) al dintell d'una mort
irreparable. Presoner a Franga, dissortadament entri a Mauthausen el dia
9 d'agost del 1940 i a l'annex de Gusen el 24 de gener del 1941. Hi va
romandre fins al 23 d'octubre, en qub juntament amb Tirra fou ofrenat a

la fiiria assassina d'uns racistes sords a la pietat,,

Joan Tura Ros

.En Joan Tura Ros tenia un caricrer senzill, afable, sense inim de com-
plicar-se la vida ino mancat d'una certa ironia, que ell emprava amb

425. DOC. t6314.221. Anv 1944.
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mesura, sense premeditaci6. No es va distingir, precisament, per la seva

intransigEncia, i quan el 22 de gener del 1939 (poc abans que entressin les

tropes franquistes al nostre poble) va decidir exiliar-se a Franga, no crec

pas que tinguds res punible damunt seu, caP temenga personal per on

podria revenjar-se el contrarii mds aviat, n'estic segur, va pensar que si no

trobaven el seu pare ell en pagaria les conseqiibncies, suposici6 que e.ntra

en la ldgica mds elemental. Desprds de passar pel camp de Sant Cebri) i
de diversos atzars de guerra va entrar a Mauthausen el dia 9 d'agost del

1940, d'on en va sortir el 29 de marg del t 941 per anar a Gutsen i alli fou
assassinat el 23 d' quan renia vint-i-nou anys,.426ocrubre,

Despres delfanquime. a

Mollet, el 1978 es ua convitait
I assoriadd Amical Mauthausen
per a retre homenatge ab
molbtans morts al camp

d'externini. ,4-AIMV

a2o. \oleTu?.Jo,n. Moller. la Hnro.a q"e rpea. Vollcr. lq8l.
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M"rt. a Mr"th,".."a'

Non Ddta E.C. Nanral lrof$;d t ocedircia Ttalldzt z Tiallztut Data d. Edit
tuknar Mdu4dl n n) a Gum o 1z not

Bachs Vila, 10-10'06 C Mollet ]lnbier Sialag X B 27-1-4t 2t-34) 7l7l4t 34
Vicenc (n1im.87.089) (nnm. 5.821) (n(m. (12.146)

Cuy* Niub6, 25-5-05 - SralagvD l3'l-41 a441 26lt2l4l
Pere (nnm.3.137) (nnft.6.313) (num. 13.987)

Molins Maynou, 3-5-l I C Mollet Xofer Solag 9-810 24 t41 2jltol4t 30

JoM Allenseio 6nn.3.622) (nim. (9.4t5)

lird Ros, Joan 3'5')2 C Mollet Llaurador Sbtag I-B 9-840 29 341 231 tol4t 29
(nnm. 44-231) (nnm. 3.555) (onn. (l1.484)

(l) Crnp de concendrci6 d'Alqnany:.
(2) Pctn crmp a. .oncenimci,j !!e depenii delde Maurhauien.

5.3. ELs TNFoRMES PoLfTIcs

Un cop Mollet ds ocupat comenga el proc€s depurador, les den(ncies a
la Guirdia Civil pel part del cap de Ia FTE o de particulars se succeeixen:
qualsevol pot ser acusat d'haver estat d'esquerres. Es el temps dels infor-
mes, es demanaran per a rot. Els inform€s es converteixen en una carta de

presentaci6 per poder treballar, per circulan per ser jutjat, p€r sortt d'un
camp de concentraci6, per obtenir un permis...

EIs informes favorables seran ek auak, que havien de ser signats per una
persona de provada ideologia de dretes i afecta al uGlorioso Movimiento
Nacionalr, si era possible per un excombatent de l'Extrcit Nacional. Hi
havia rres organismes oficials encarregats de fer informes: l'Alcaldia, la
FET local i la Gdrdia Civil.

La col.laboraci6 entre les autoritats locals i els jutges militars is indis-
pensable. La correspondCncia entre els poders militars iels locals ser)
intensa.

Tambd es passen informes dins de la mateixa localitat des de l'Alcaldia
i la FET a la Guirdia Civil i des de l'A.lcaldia i la FET al jutge municipal.
Nomds en un mes, l'abril del 1939, I'Alcaldia envia al comandant de la
Guirdia Civil de Mollet cinquanta-quatre informes sociopolitics sobre
persones residents a Mollet. D'aquests informes el 50 o/o pertanyen a per-

427. Dades rctes del RC de Mollet i del llibre -tI cauhns aL canps nazis deMontserrat Roig.

Barcelona, 1987.
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sones que classifica com d'esquerres, el 33 % d'addictes al CMN i la resta,

un 17 Vo, d'apolitics.a28
Per tal d'exercir qualsevol c)rrec s'ha de passar per Ia prova dels infor-

mes. Aixi, per accedir al cirrec de jutge municipal de Mollet, I'Ajunta-
men. haure d'enviar els informes de possibles candidats al Jutjat de Pri-
mera Instincia de Granollers. En tots els informes s'al.legari com a mtrits
el fet d'haver estat perseguit pels ,,marxisteso.42e

l-a quantitar d'informes per elaborar ds tan gran que al febrer del 1939 el

consistori decideix crear una nComisi6n de Informes para responder a los

comunicados de organismos administrativos y militares.ra3o Els compo-
nents seran: V Camps, A. Creus, R. Pou, J. Ribas, I. Segura, A. Vifias. Mds

tard s'hi afegirien altres noms com J. Butjosa, R. Esteve i D. Escanilla.

Destacarem tres tipus d'informes:
A. EIs que es demanen des dels jutjats militars per jutjar els detinguts

com a presumptes autors d'algun delicte de l'tpoca republicana,
B. Els informes que es demanen des de camps de concentraci6 per tal

de classificar els presoners de guerra.
C. Els informes qu€ emeten com a avals l'Ajuntament, la FET o parti-

culars.

A. Els informes entre les autoritats locals i els iutges militars

Les persones residents a Mollet que van ser detingudes passaven a dis-

posici6 del jutge instructor militar de Granollers. Aquest demanava infor-
mes a l'Alcaldia, la FET local i la Guirdia Civil.

El jutge enviava diferents comunicats a l'Ajuntament de Mollet dema-
nant un informe politicosocial sobre l'encartat per tal d'instruir la causa.

En aquest informe de l'Alcaldia consta el nom, l'edat, Ia professi6 i la con-

ducta o afiliaci6 politica del presoner durant la guerra.

Tambd demanar) el nom de les persones que puguin declarar sobre

l'encartat, que desprds seran els testimonis en el procediment o, si ja
coneix el nom d'aquestes persones, demanari a l'Ajuntament que les citi
per anar a declarar a Granollers. La citaci6 comportava I'obligaci6 d'anar

a declarar o nen caso de incomparecencia incurrird en responsabilidad cri-
m inal,.

Vegeu tot seguit un exemple d'un model en qud el Jutjat de Granollers

demana a l'Ajuntament enviar citacions per declarar sobre un encartat.4lr

428. Carpeta any 1939. AMMV
429. "Ciracions de I'anv 1939". AMMV
430. Acra del ple municiprl del 24-2-39. AMMV
431. Diveres citacions de l'any 1939. AMMV
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Por halhrme in*ruyendo el sumarlsimo de urgencia n mero,,, con-

tra..., l pudiendo dar datos sobre este indiuiduo los uecinos de su uilk...

!..., ruego se sirua dar Lx drdenes oportunas para que a Ia mayor breue-

dad se traslzden a este Juzgado Militar para pretentar dec/4rdci6n, el
dy'a... por h maiana.

Dios guarde a V muchos aftos

Barcelona... de... de 1939
Afto de la Victoria
El Juez Instructor
Sr. Alcalde del Ayuntamiento Nacional de Mollet

Els informes i citacions que es conserven s6n de maig a novembre de

I'any 1939. Entre informes i citacions figura un total de trenta-quatre
homes de Mollet que estaven presoners. Per a cada un es requeria de dos
a quatre declarants perqui anessin a testificar sobre l'inculpat.

Ta'mbd es demanava la col.laboraci6 ciutadana a travds dels bans: uPara

que se declare en contra de los del Comiti, milicianos, etc., del periodo
rojo con el objeto que se den facilidades al Sr. Auditor de Granollers que
se halla instruyendo los sumarios de varios encartados de nuestra pobla-
ci6n,.a' I tambd es presumeix d'aquesta collaboraci6 quan s'afirma que
o... han sido muchos los vecinos que han acudido a Ia Presidencia para
denunciar a aquellas personas que, validndose de la situaci6n anarco-bol-
chevique, impusieron y fueron violentamente exigidas en su pago...r.4"

La FET de las JONS tambd seri requerida per tal d'enviar els seus

informes al Jutjat Militar de Granollers. Es tracta d'informes molt sem-
blants als de l'Alcaldia, semblen una cdpia.

El tercer informe que ha d'acompanyar una causa ds el que enviava el
comandant de la Gu)rdia Civil. Aquest es por consultar a l'expedient de

cada procediment. En general, es tracta de l'informe mis imparcial.
El nombre total d'informes ha de ser molt mds elevat del que hem tro-

bat, ja que nomds a la Capitania General es conserven mds de vuitanta

A mds de totes les causes o processos que es van dur a terme de mane-
ra individual, tambd es va obrir una causa general. La Causa General pre-

432. Ban del 2-6-39.
433. Acra municipal

processaments, cadascun acompanyat d'un inlorme de l'Alcaldia, la FET
i el comandant de la Gdrdia Civil local.

La Causa Genetal

DOC.40/1.269. AMMV
5,4-39. AMMV
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tenia controlar tots els individus que havien destacat en cada localitat
durant l'ipoca de la guerra.

Des de la fiscalia de la Causa General de Barcelona i la seva provincia
s'enviarir a tots els ajuntaments locals comunicats demanant que informrn
sobre destrosses, incautacions, col lectivitzacions, assassinats, comitis i les

persones responsables durant l'ipoca de ndominaci6n rojau.
Tota la documentaci6 que tenim a Mollet de la Causa General ds de

\940 a 1944.414

Entre els informes que es demanen destacarem:
a) Els informes sobre assassinats: es fa una relaci6 de les persones resi-

dents a Mollet oque durante la dominaci6n roja fueron muertas violenta-
mente o desaparecieron y se cree fueron asesinadasr, i una altra de les que

van morir al terme municipal de Mollet, perd que residien fora de la nos-

tra localitat.
En aquests informes es recull una strie de dades sobre les victimes, com

I'edat, Ia professi6, l'afiliaci6 politica i chrrec priblic, la data de la mort, el

lloc on es va trobar el cadiver, I'estat en qud es va trobar i si estava inscrit al

Registre Civil. De l'informe sobre les persones mortes que residien a Mollet
s'acusa un total de tretze persones de ser sospitoses d'haver participat en els

crims, mentre que de les persones que van morir al terme de Mollet, perd

que residien fora, no es coneix cap persona sospitosa d'haver-hi participat.
/) lnforme sobre utormentos, torturas, incendios de edificios, saqueos,

destrucciones de iglesias y objetos de culto, profanaciones y otros hechos

delictivos que por sus circunstancias, por la alarma o el terror que produje-
ron, deban considerarse como graves, con exclusi6n de los asesinatos que fue-

ron cometidos en este tdrmino municipal durante la dominaci6n roia,.att
Hi ha un comunicat del fiscal general en qut concretament es demana

una valoraci6 dels danys causats en les dependincies religioses: el temple
parroquial, la casa rectoral, el centre parroquial, l'esgldsia de Gallecs, la
casa rectoral de Gallecs i el convent de religioses de Ntra. Sra. de l'Ense-
nyanga. Tambd es demana el nom dels responsables de les destrosses. Es

fari una relaci6 de vint persones que podrien haver-hi participat.
Dels informes que elabora I'Ajuntament Nacional sobre la gent que

havia participat en les collectivitzacions destaquen tres Abriques sobre les

quals hem trobat mds informaci6:

- La Farinera Serra SA, en qut es va formar un comitd de Abrica amb
quatre persones i un consell d'empresa amb nou persones. D'aquesta rela-

ci6 ens consta que nomds una persona va ser processada.

434. Causa General. AMMV
435. Causa General. AMMV
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- Can F)bregas, on van participar un total de vint-i-vuit persones,

cinc de les quals van ser jutjades, quatre van anar a camps de concentra-
ci6 i dues es van exiliar, de la resta no es coneix el parador.

- Sedes Ros i Campafid SA, en qut hi van participar rrenra pe$ones,
quatre de les quals van ser jutjades i una va anar a un camp de concentraci6.

B. Informes sobre presoners de guerra

Entre el mes d'abril del 1939 i el mes de gener de 1940 sortiran de

I'Ajuntament I l8 informesal" destinats a 42 companyies classificadores de

presoners o camps de concentraci6 diferents. D'aquests informes nom€s

un 19 %o s6n avals demanant la llibertat del presoner.
Els camps des d'on es demanen mds informes de gent de MolletasT s6n

Santofia, amb sn 17 o/o, Santander amb un l0 0/o i Deusto amb un 8 o/o

del total dels informes.
Tambd es demanaran informes des del Regimiento de Ferrocarriles, on

trobem Ia preslncia d'un 8 0/o de dones d'un total de quaranta-sis persones.

C. Els avals

Entre lebrer de 1939 i gener
avals de bona conducta, que se'n

de 1940 I'Ajuntament va redactar 413
tingui constincia.ars

Certificats de bona conducta-Avals
(r939-r940)

g

E

z

100

80

60

40

70

leh Vrr Ahr \1ri Jun. Ago. Sct Ocr. No'. Dcs. Gtn. Fcb. Mr
1939-r940

lo.r lln'c c. Rc8 r'e,l .u" J" Jr lA Ln'. 
'en 

de vul(' AVMV

416. Llibre de sorrides de I'Ajunrament.
437. Pensem que hi ha mis genr perqua

438. Llibre d'ennades de I'Ajunrrmenr.

AMMV
hi ha nis informes.
AMMV
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D'aquests avals nomds el 8 0/o corresponen a dones iel 92 0/o restant a

homes.
Els mesos en qui s'emeten mds informes s6n els primers de la postguer-

ra i, per damunt de tots, el mes de maig, i desprds els (ltims mesos de
l'any 1939, novembre i desembre.

5.4. ELs JUDrcrs DE LA RtpRLssro IMNeutsrA

Es dificil saber amb exactitud el nombre de persones que van ser jutjades

a Mollet. A la Capitania General de Barcelona es conserven els procedi-
ments de les persones que van ser detingudes i jutjades per fets que van tenir
lloc durant el temps de la guerra i de la Segona Repiblica, perd la consulta
d'aquests procediments s'ha de fer de manera individual, amb nom i cog-
noms de cada processat, no es pot demanar direcrament per Ia gent que resi-

dia a Mollet i va ser jutjada. Per fer les consultes hem elaborat una llista de
172 persones que ens va semblar que podien haver estat processades per les

raons segiientsi perqui en la Causa Ceneral se'ls mencionds, perqu| el seu

nom era a les citacions que I'Ajuntament enviava a parriculars per anar a

declarar sobre persones que estaven detingudes, perqui havien tingut algun
clLrrec poliric, sindical o p(blic destacat, perqut consta que eren presoners
quan s6n cridats a lleves, o perqud consten en el llibre de sortides de I'A-
juntament o de la FET y de las JONS que envia un inlorme de l encarrat al

La tone de l'esgllsia ua seruir de presi durant t desptls de la guena Dias de Fe y
Patria, 1939, APJV
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jurge. Dels procediments demanats me nhan facilitat vuitanta-tres, els
altres no s'han trobat. He pogur comprovar que una bona parr correspo-
nien a persones exiliades.a3e l-ln cop una persona ds detinguda, es dema-
nava informes al comandant de la Guirdia Civil de Mollet, a I'Alcaldia i al
cap local de la FET y de las JONS. Tambd es demanava el testimoni dels
veins que poguessin declarar sobre el detingut.

Si l'auditor donava ordre de procedir amb els expedients, aleshores es

formaven els consells de guerra que eren nomenats per la Capitania Gene-
ral de la IV Regi6 Militar.aao uEl tribunal era format per un president, dos
assessors i un procurador. Per a la resoluci6 dels expedients hi havia el
ponent, procedent normalment dels Juzgados de Instrucci6n y Magistra-
dos i assimilats a capit) juridic, que era I'rinic que realment tenia conei-
xements juridics. EIs defensors eren persones lligades al dret i, alhora, ofi-
cials d'armes que loren destinats, sobretot en capitals petites, als consells
de guerrau.llr Als detinguts a Mollet els corresponia ser processats pel Jut-
jar Militar de Granollers.

5.4. l. Llani,lisi dels procediments

Sabem que van ser processats a la postguerra els molletans segi.ients:
Aguirre Marata, Joaquim; Alcolea Peralta, Eugeni; Alemany Estapd,

Joan; Alfonso Salinas, Eduard; Altimira Mas, Pere; Alvarez Anoro, Lluis;
Ambr6s Lloreda, Andreu; Ammetller Brugada, Bonaventura; Amor6s
Garcia, Felip; Anglada Vila, Teodor; Barcala Carbonell, Miquel; Bayo
Genovds, Ramon; Belis Quintana, Joan; Busquets Casanovas, Ramon;
Busquets Genius, Francesc; Calzada Balanyi, Miquel; Camp Marti, Joan;
Cano Herndndez, Pere; Caparr6s Plaza, Joan; Carrasco Turdgano, Josep;
Casals G6mez, Joan; Casanovas Mas, Josep; Casarramona Sola, Antbnia;
Cervera Prat, Genis; Ciurans Serracarabasa, Jaume; Clapds Masclans,

Jaume; Coll Ciurans, Jaume; Corbella Ferrando, Ramon; Cusc6 Nogue-
ra, Vicent; Dands Camprubi, Benet; Dufi6 Vifials, Francesc; Escalada
Diaz, Francescj Falguera Castells, Alfons; Falguera Ventura, Vicent; Fer-
ndndez Mardones, Antoni; Foris Camps, Josep; Fortuny Torrens, Josep;
Garcia Lalara, Antoni; Giminez Tiilla, Carles; G6mez Vila, Fidel; Gon-
zalvo Falc6, Enric; Gonzalvo Falc6, Francesc; Gonzdlez L6pez, Antoni;
Gordi Ventura, Josep; Gordi Ventura, Joaquim; Juli6n Zapata, Antoni;
L6pez Tarragona, Josep; Manzanares Garcia, Anroni; Marquina Ferrer,

439. En el momenr de tancar aquesr estudi comptem amb un llista de quinze persones mes

que, segons consta per diverses citacions, van ser detingudes.
440. l-a lV Regi6 Milnar estava formada per Catalunya i Arag6.
441. Soli iSabati, Josep M. La Rq/e"ii F/anqtista d Catdlunra 1938-1953.Vo1.1 t 2.Ed.62,

Barcelona, 1985.
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Jacint; Martinez Garcia, Salvador; Maynou Camps, Josep; Maynou

Camps, Vicent; M€ndez lbafiez, Joaquim; Moly Riquer, Joan; Morales

Colch6n, Marc; Mumbr( Gurgui, Joan; Mumbrf Gurgui, Tomis; Navar-

ro Pdrez, Manel; Oliva Galofrd, Pere; Olivella Ferrer, Ram6n; Orra Bosch,

Enric; Oset Amate, Josep; Palomir Linares, Vicent; Pallaris Espinosa,

Francesc; Pallards Espinosa, Lloreng; Pdrez Quifionero, Antoni; Pi Plane-

llas, Pelegrl; Planellas Marti, Joan; Pons Durich, Joan; Prades Pif,as, Joa-
quim; Puig Galvany, Andreu; Pujol Camp, Ramon (Can Pep Pujol); Pun-

sola Vilaseca, Joan; Ripoll Boixeda, Josep nEl Bronce,; Roca Parera, Joan;
Sabater Tomds, Anita; Salvat Vendrell, Ramon; Sandoval Alfonso, Josep;

Sans Grimau, Josep; Segura Procell, Josep; Soler taserras, Ramon; Tura

Ros, Josep i Ventura Coll, Miquel.
Els vuiianta-tres procediments consultats es resumeixen en un total de

cinquanta-vuit causes perqut, de vegades, per a una mateixa acusaci6, hi
ha mis d'un acusat.

Aquests detinguts i jutjats representen l'1,36 o/o de la poblaci6 de

Mollet de I'any 1939.
Els procediments es divideixen en sumarlssirns, si es considera que per

la seva gravetat s'han de resoldre ripid amer.t, i causes, si segueixen un curs

normal, Dins dels sumarissims es classifiquen en sumarhsims durgincia i
ordinaris, tambt segons el temps en qut s'han d'enllestir.

Ens trobem que, dels procediments consultats, la major part, el73'49 o/o,

es van considerar sumarissims i, dins dels sumarissims, mds de la meitat'

Tipus de procediments

s. Llegenda

r Sumarissin

s.

25,3 %

Caules

26,5 0k

48,1 %
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el 65,5 o/o van ser sumarissims d'urgtncia, nomds un 26,5 o/o dels proces-
sos judicials consten com a (causa). Aixd es justifica per la pressJque el
nou rlgim tenia d'eliminar qualsevol oposici6.

La residincia dek processats

Tots els procediments corresponen a gent que estava lligada a Mollet:
setarta-vuit procediments s6n de gent que residia a Mollet durant la Gue-
rra Civil. Hi ha tres persones que residien fora de Moller: un a Sta. perpt-
tua, un a Sant Fost i un a Barcelona, perd s6n jutiats per fets que val suc-
ceir a Mollet. Hi ha dues persones que van venir a viure a Mollet ja al final
de l'any 1938 i seran jutjades pels fets que van cometre fora de Mollet,
perd la den(ncia venia de Mollet.

Sexe

Edz

Entre els represaliats dominen
trobat dues dones processades:
mona-

els homes amb un97 o/o, nomis hem
l'Anita Sabater i l'Antdnia Casarra-

l,a major part dels encausats, el 66 o/o, estan en edats compreses entre els 20
i els 40 anys, nomds un 1 %o ti menl's de 20 anls i el 30 o/o td mds de 40 anys.

La mitjana d'edat esti en els 35 anys.

Edat dels encausats

9

I

z

t5-20 2\-25 26,30 31-3t 36-40 4t-45 46-50 5t-56

Edat

Btat ciuil
Els casats s6n majoria, lepresenren el74,7 o/o del total dels processats.

Un 23 o/o correspon a solters i nomds un 2,3 o/o a vidus.
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Edat dels enc.ausats

C3sats

74,7

2.4 0./o

74,7 V.

Naturalesa
Pel seu lloc de

De la resta de les

naixement hi ha
comunitats hi ha

un 71 o/o dels encausats d'origen
poca representaci6, Nomds es pot

catali.
desta-

car la importincia dels vinguts de Mrircia, que representen un 12 % del

total.

Per provincies, la mis representada ds Barcelona, amb el61 7o dels pro-

Lloc de naixement dels encausats

Cmtella-Lle6

A,"Co

Mdrcia

Catalunya

Nombre de pemones

cessats, el 41 o/o dels quals eren naturals de Mollet.
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Professiri

Hi ha una diferincia entre la professi6 que es declara i la feina que s'es-
tava exercint, de vegades hi consra mis d'una professi6.

Del que mis gent treballa, un 23 o/0, ds de blanquer. D'ells mds de la
meitat s'especifica que treba.llen a la Teneria, perd, a mds, hi ha un 8 %o

del total de treballadors que tambi tenen feina a la Teneria. podem afir-
mar que la Teneria is l'empresa en qui mds treballadors van ser.iutjats, un
2l ,68 o/o del total del encausats.

Ptofessions majoritlries

Moliner

Quimic

Comerg

Ferroviari

Xofer

Mecinic

Pagts

Blanquer

l0

Hi ha dues dones. En una no s'especifica Ia professi6 i l'altra es declara
mestressa de casa.

Hem de fer ressaltar la importincia del grup dels blanquers i tintorers,
que s6n un 30 o/o dels encausats.

Destaquem ambi els homes del camp, que represenren un 13 o/o del total.

_ Si classifiquem les professions segons els sectors econdmics, trobem que
domina el sector secundari, €s el 52 o/o; seguit del rerciari, el 29 o/o; i, en
darrer lloc, el primari, amb el 17 7o dels treballadors. Per tant, constarem
el pes dels treballadors de la indfstria dins del grup d'encausats.

Les sentlncies
Lacusaci6 que es vol provar is la de rebel.li6 militar, i quan sufi la senren-
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cia s'indica el grau de participaci6 en aquesta rebel.li6: com mds gran es con-
sideri I'adhesi6 a la rebel.li6, major ser) la pena imposada. No deixa de sor-

prendre que els militars sublevats el l8 dejuliol de 1936 contra el Govern
republici acusessin de rebels els fidels a la Repriblica.

ks sentincies es classifiquen segons el grau de participacio en la rebe[.1i6

i, per tant, per la swa gravetat en:

Adhesii a la rebel.li| militar, seran acusats l'11 o/o dels encausats.

Rebel li6 milinr, seran acusars el 30 o/o.

Auxili a k rebcl li6 militar, seran acusars el 5J Vo.

Excitaci| a h rebel'liri militar, seran acusats el 5 o/0.

Adhesi| i auxili a Ia rebel.li,i militar, seri acusat l'1 7o dels encausats.

Iiacusaci6 mis que es pagava amb
penes que variaven de 6 anys i un dia a 12 anys. l,a segueix la rebel'li6

frecuenr is la d'auxili a la rebel.li6,

militar, que es castigava amb penes de 12

cer lloc hi ha, la mis greu, I'adhesi6 a la
amb penes de 20 anys i un dia a 30 anys i

Les acusacions

Les acusacions que mis

- El98 o/o: de ser d'un

un dia a 20 anys; en tcr-
li6 militar, que es pagava
de mort.

son:
esquerres o d'ideologia d'es-

anys l
rebel.
pena

reben els inculpats
partit o sindicat d'

querres. Nomds hi ha un acusat del qual no s'especifica la ideologia o la
militincia.

- El35 o/o: haver fet guirdies armades els dies de la Rebel.li6 Militar.
partrcrPat

Sentlncies

Auili a la rcbel.li6 milirar
53,0 %

Exciracid
milnar
4,a ok

a la rebel li<i

Adhesi6 a la rebel li6 militar
r0,8 %

Adhesi6 i auili a la rebel.lid militar
t,2vo Rebelli6 militar

30,1

- El 35 o/o: haver en regrstres, requlses o lncautaclons.
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El 24 0/o: ser volunrari en l'Extrcit Republicl.

- EI20 o/o: exercir c)rrecs de regidor durant I'tpoca de la guerra.

- El 17 o/o: haver pres part en el Fets d'Octubre de11934.

- EI 15 ,6 o/o: haver format part de comitts de Abrica o d'haver parti-
cipat en col Jectivitzacions.

- EI 12 o/o: haver participat en assassinats.

- El l0 o/o: haver format part del comitt local.

- El7 o/o: d'anticlericals, haver pres part en la destrucci6 d'esgldsies.

- El7 o/u formar part dels tribunals de salut pfblica.

El fet que es jutgi una persona per la seva ideologia ens confirma que es

tracta de la repressi6 ideoldgica i politica del nou rigim per mantenir-se
en el poder.

Una de les acusacions mis greus era haver estat vist amb armes els pri-
mers dies de la rebel.li6, perqut aixd suposava haver pres part en contra
dels nacionals i, a mis, et convertia en sospit6s de participar en assassina$.

A mds, hi haurl una persecusi6 dels responsables de les persones assassi-

nades en la rereguarda.
Molts dels inculpats s6n acusats de participar en registres, requises,

incautacions o col.lectivitzacions. La ma.jor part es tracta de denfncies de
particulars que n havien patit les conseqiiincies.

Acrrsacions

Sq d 6qu.rc

Sq volutrnri d. IEx.Eir R.pnbli.l

Erar €n.lTribunrl d. silur Pdblia

sd rcgido' donnt h suciia

Pnicip .n ds Fc6 d'OctubE dd 1934

PdiciFr€n.lssinlE

S{ ani.l.rial

lrcndrc pa( cn inquta.ions i tgis(6

F.r gul.di6 arma6

Fomd prft del coniti de Ahio i/o 6lldiviacio

40 60 80

262



Els deringurs per ocupar cirrecs duranc la guerra ho scin com ap(blics
conseqiiincia de la Llei de Responsabilitars Politiques del govern dels

nacionals, que demanen comptes a les autoritats republicanes dels fets que

havien succeit sota la seva autoritat, Per la mateixa llei tambd es demanen

responsabilitats pels fets d'octubre de 1934.

Formar part dels comitEs locals significava prend re parr en contra del

uGlorioso Movimiento Nacionalo, acusaci<i que es considerava molt greu.

El nou rigim, en convertir-se en el defensor

tigar durament les actituds anticlericals, com
trosses a les esgldsies.

La militincia

encausats, menys
nsimpatitzants, d'

EI simple fet de ser d'ideologia d'esquerres ia era una acusaci6. Tots els

s6n acusats de set

de la moral catdlica, va

ara la participaci6 en

cas-

des-

un que no especifica la seva ideologra,
esquerres,

('NT r4 oo (\o 4s P(Nrn$)

UR 3,6 o/o (3)

POUM r,2 % (l)

llLL 9,6 o/o (8)

(1)

UCT J,6 OO

PSUC 7,2 o/o 16)

E\queiii 1.6 o/o

ERC 24 0o (r0)

Es normal que se'ls acusi de militar en un Partit i estar afiliats a un

sindicat a la vegada; per exemple, el cas mds comd era militar en ERC i
fiF,

politic.

li

represenren el 64 7o dels jutiats;

estar afiliat a la CNT. De vegades hi consta l'afiliaci6 a mds d'un partrt

Hi ha una majoria, mds de la meitat, que estava afiliada a la CN'I,
seguerx

Militi,ncia o ideologia

que sumats amb els de les JJLL
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en imponincir LRC. amb un 24 oo. En canvi. parrirs com el t'OUM.
que a Mollet van ser minoritaris, estan poc representats, el mateix passa

amb I'UGT, que segueix molr de lluny la CNT. Els camperols de la UR
tenen poc pes malgrat haver jugat un paper importanr durant la Rep(-
blica.

Les cond.emnes

Les sentincies recullen penes des de I'absoluci6 fins a la pena de mort.
Comprovem que la sentincia mds repetida ds la de 12 anys de pres6, amb
un 3l %o dels processats, la segueix la inhabilitaci6 per ocupar cirrecs
ptiblics, amb un 12 o/o, com a conseqttncia de la Llei de responsabilitats
Politiques de I'any 1939. Si sumem els condemnats a mort i a reclusi6
perpitua, representen un 17 o/o, mentre que un altre 17 0/o dels inculpats
van ser absolts o es va sentenciar sobreserment. Una part dels procesars, el

9 0/o, van ser condemnats a penes de 15 a 20 anys de pres6. Laltra senttn-
cia en importincia numdrica ds la pena a 6 anys de reclusid, amb un 6 o/o

dels encausats.
Per analitzar les sentincies descriurem nomds la primera, sense especi-

ficar-ne les commutacions.

Penes qre iimposen
Separem les penes segons les acusacions en:

Penes per als acusats de rebel.li6

I 2 Jnyr Jc prc\u 12.0 oo Reclu\ro pLrprrur 8,0 oo

I6,0 0/o

Al'\olr 12,0 oo
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a) Rebel.li6 militar
De rcbel.lio milirar.eran acusades vinr-i-cin! Persone\. sobre les qual'

l.l 4U 70 son lnnaDultats Per a carrecs PuDrlcs Per o allys.

F.l 24 o/o restant tindri mds sort i seran absolts o es dictari sobresel-

menl.

Adhesi6 a la rebel.li6 militar
militar, hi ha
seran fones, el

entre 12 i 20 a

mort, que representen el l6
s6n condemnats a reclusi6

lic per anys.

encausades. Les

pena de mort o

es dictaran: quatre penes

per rebel.li6 militar, un 8
a 12 anys de pres6.

F.l 40 o/o s6n inhabilitats

o/o dels processats
perpbtua, el 12 -Vo

de
o/o

sbll 8

nou Persones
66 % tindrir

nys de pres6.

r adhesi6 a la rebel.li6
s que es pronunciaran
si6 perpitua, i la resra,

b\

Pe

Pene
reclu

c) Auxili a la rebel.li6 militar
Acusades d'auxili a la rebel.li6 militar hi ha 44 persones. ds un 53 0/o del

total de les persones jutjades. l.a majoria de

la tipica pena d'auxili a la rebel.li6, entre 6
hauri una pena de mort.

les condemnes, el 56 o/o, son

12 anys de pres6. A mds hi

El l8 o/o tindran penes mds elevades, entre 14 i 20 anys de pres6. El
mateix percentatge li correspon als sobreseiments i les absolucions. Al 7 0/o

preso.

Penes per als acusats d'adhesi6 a la rebel.li6 militar

3l.l o/o

3i,1Vo

2 rnr. Je |rcso 22.1

restanr li corresponen penes menors de 3 anys de
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Penes per als acusats d'auxili a la rebel'li6 militar

46,5 Yo

2,3 o/o

6 anys d. pres6 I1,6 o/o

I{ an). de pk5o 2,3 o1o

l5 anys de pres6 9,3

20 anys de pres6 4,7

Mort 2,3 qo

Sobreseiment i I any
de bamll6 T 2,3 0,6

Sobieseimenr I1,6 %

6 ftesos de pres6 2,3 70

Vo

/ Adhesi6 i auxili a la rebel.li6
Acusat d'adhesi6 i auxili a Ia rebel.li6 a la vegada hi ha nomds una per-

sona, que va ser condemnada a reclusi6 perpttua.

e) Excitaci6 i incitaci6
Amb excitaci6, hi ha 4 persones, ds a dir, un 5 o/o: les penes estan repar-

tides entre 6 i 12 anys de pres6 i un sobreseiment.

Penes per als acusats d'excitaci6 i incitaci6

J< prc." 25,0

dc preso 25,0
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Totes les acusacions, menys la d'excitaci6 tenen alguna pena de

mort. Del 17 o/o de tots els processats no es va poder probar la culpabi-
litat.

Durada del procis
Per calcular la durada del

fins que es dicta la primera
que feia que l'acusat estava a

rant el judici.

procis comptem des

senttncia, sense tenir
la pres6 o en llibertat

que s rnrcra
en comPte
provisional,

el procis
el temps
lot espe-

Durada mitjana dels processos

a 15

Sumari d'urgtncia
Causes

Ia durada del procds depenia de la urgincia amb qut es volguCs enlles-

tir. Aixl, veurem que poden allargar-se des d'un mes a 44 mesos. Hem de

tenir en compte el tipus de procis per estudiar el temps del procediment.

Els sumarlssims d'urgtncia es van resoldre molt rlpidament, a una mitja-
na de 7 mesos. Els sumarissims ordinaris van trigar 22 mesos de mitjana
i les carxes 26 mesos.

Eb sumarhsims d urgincia
Duren des d'un mes fins a 34 mesos. Hi ha un cas de 28 mesos i dos

de 1934.
Ia mitjana de durada est) en 7 mesos, si no comptem les excepcions

d'un de 28 mesos i dos de 34 mesos. Comptant aquestes, surt una mitja-
na d'entre 4 i 5 mesos.
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Durada dels sumarissims d'urglncia

De 13 a 20 anys

De 6 a l2:nys

E

U

Menys de 6 anys

It

Com mis greu era la pena, s€mbla que es resolia mds aviat: les con-
demnes a mort es van resoldre entre 1 i 4 mesos.

Les condemnes a perpirua van rrigar entre 3 i 28 mesos, i les penes de
t5 a 20 anys entre I i 4 mesos.

Les penes d'un any a 12 anys de pres6 es resoldran entre 2 i 34 mesos.
Hi ha el cas d'un processat amb una pena d'un any de reclusi6 que ha
d'esperar 34 mesos per rebre la senttncia.

Els absolts es van resoldre entre 2 i l0 mesos.
Les sentincies d'inhabilitaci6 per a cirrecs priblics duraven 6 mesos.

Eb sumarlssims ordinaris
Els sumarissims ordinaris yan des d'un minim de 9 mesos a un mixim

de 41 mesos. Surt una mitjana de 22 mesos de durada (hi ha dos casos de
4l mesos. Sense comptar els de 41 surt una mitjana de 20 mesos).

Els judicis a mon es resolen en un remps entre 9 i 28 m€sos. Elsjudi-
cis a pres6 perp|tua €n 20 mesos.

Altres penes entre 3 i 20 anys es resolen en una mitjana de 25 mesos.
El sobresei'ment es produeix, en general, al cap de 10 mesos, perb hi ha

un cas de 4l mesos.

268



Durada dels sumarissims ondinaris

De 14 a 20 anys

D.6 
^ 

12

Merys de 6 anys

lo l5

Temps €n

Duradz de les carces

cas de 39 mesos un de 44. Sense comptar el de 39 I el de 44 mesos, d6na
Duren des d'un mes fins a 44. La mitjana Cs de 26 mesos. (Hi ha un

Dureda de les causes

'!

De6e12 vs

l5

Temps €n

20l0
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una mitjana de 24 mesos.) Tiobem que hi ha casos que van molt rirpids,
com la cadena perpttua, que es resol entre 1 i 3 mesos i, en canvi, penes

de 6 anys i 12 anys que duren entre 3 i 44 mesos. Hi ha un absolt en un
mes i un sobreseiment que triga 22 mesos.

Dates dz bs sentlncies

Lany en qub s6n jutjades mds persones 6 el 1939, en qui la repressi6 va ser

mes forta, justament amb 39 judicis que representen el47 %o dels encausats.

[a segueix I'any 1942, en qui son iutias el 32,5 o/o dels processats.

Curiosament, de I'any 1944 no hem rrobat cap judici, ide I'any 1945
ds de l'riltim que tenim constincia que se cel.lebrin judicis, i en tot l'any
nomis va haver-hi una sola persona jutjada.

Els pitjors mesos van ser el juny del1939: entre els dies l5 i 16 es pro-
cessa 16 persones, el 19 % dels encausars; el mes de desembre del 1939
torna a ser important, amb 14 processats, el 16 0/o. I durant l'any 1942 el
mes de maig, amb 6 processats, el 7 o/0, i marg, juny i agost amb 4 judicis
cadascun, el 5 o/o cada mes.

Compliment dc lzs p(nct i commutddons
A vint-i-set persones se'ls commutari la primera sentBncia per penes

inferiors, D'aquestes commutacions, es fan el mateix dia de la primera
sentincia i les alrres l5 s6n en dares posreriors.

Dates de les sentlncies

40

35

30

2t

20

15

10

5

0

1939 1940 t94l 1942 t94a 1944 t945
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Dates de les commutacions de les penes

E

E

z

l6

14

t2

l0

8

6

2

0

tr40 t94t 1942 t943 tr44 1951

De les penes a mort se'n firmen vuit, de les quals cinc es compliran i tres

es commutaran per cadena perpitua.
terme, totes es faran durant l'any 1939,

De les execucions que es porten a
a excepci6 d'una, que pel fet de ser

un judici d'un fet comis fora de Mollet tindr)r lloc mds tard, I'any 1940.

De les 3 penes commutades nomds una ho ds el mateix dia. Eren ja els

judicis de l'any 1942, perd les altres van trigar entre 5 i 6 anys a ser com-

mrrtades.

Cadena perpitua. De les sis persones condemnades a cadena perpbtua

entre els anys 1939 i 1943 nomds en consta una que se li commutds; va

ser rres anys desprds de la primera senttncia i per un sobreseiment.

Dels tres condemnats a 20 anys, nomds un va ser commutat, i Per l5
anys. Dels condemnats a 15 anys, tres veutan reduir-se la seva presd a

penes entre 6 i 12 anys. Dels 26 presos a 1.2 anys, a disset se'ls commu-

tarl per penes menors. Onze d'ells en el primer judici, Un condemnat a

9 anys veur) reduir-se la pena a 6 anys.

Quant al temps en qud es concedeixen les commutacions, I'any mds sig-

nificatiu ds el 1942, en que es donen el59 o/o de les commutacions.

La concetsii de llibertat condicional

A mesura que passa el temps la repressi6 es va suavitzant, Per la LIei

del 16 d'octubre de 1942 es concedia la llibertat condicional a tots els

penats per delicte de rebel.li6 militar amb condemna de 12 anys i un dia
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Dates de la concessi6 de llibenat condicional

a

z

1939 t940 t94t t942 t943 1944 1945 1946 t947 t948 t949

fins a 14 anys i 8 mesos; per la Llei del 13 de maig de 1943, als de penes
de 14 anys, 8 mesos i un dia fins a 20 anys. El mateix any 1943, per
Decret del 12 de desembre, es concedeix la llibertat condicional als penats
de 20 anys
condemna-

I un dia a 30 anys, sempre que complert cinc anys de

els detinguts per ocupar cirrecs priblics que van
mateix any 1939), perd la major part s6n posats

Que en tinguem constlncia, hi ha un total de 56 p€rsones que van sor-
tir en llibertat condicional;aa2 el mateix anv 1939 suit el 25 o, deh allibe-
Iats
ser

en llibertat l'any 1942; s6n el 41 o/0. Desprds els altres anys ja no s6n tan
significatius; podem destacar el 1943 qu| es

bertat a sis persones cada any.

Quan un pres havia de sortir en llibertat, des de la pres6 provincial es

feia una consulta a I'Alcaldia a veure si procedia o no la concisi6 de la lli-
bertat. Si procedia, calia veure si era recomanable que es fes a la loca-litat
o fora.

N Doc. 20114.825 de I'AMMV consten dels anvs 1942 i 1943 els
inforrnes de vint persones que I'Ajunrament va enviar a la pres6 cel.lular
de Barcelona en resposra a si procedia la concessi6 de llibertat. Tots els
informes van ser perd tres van haver de de la seva

(aqui estan inclosos
posats en llibertat el

hagin

concedeix la lli-i el 1945, en

favorables, gaudirpresos

442. Hem afegn sis penones de lcs

en lliberat pels informes de l'Aleldia. lloc.
procediment
201t4.825.

1'7 "'

en aqu€st trebell, perd si



Persona corresponent.
Un cop el pres sortia en llibertat, sense acabar de complir la seva con-

En el nostre cas, totes les detencions van ser efectuades per la Guirdia
Civil, que va arrestar el 72 o/o dels processats, la resta ja era en camps de

concentraci6.
Les detencions tenen lloc pels motius segiients:
a) Per una denrincia davant la Guirdia Civil. La denrincia la podia efec-

443. Solc i Sabari, J.M. Op. rl
444. Dectet d.el9-t0-45 publicar en el BO el20-10-45.

l

llibertat fora de Mollet. amb desterrament a mds de 250 km de Moller.
Hi ha tambi dues peticions per passar a pres6 atenuada; I'una ds concedi-
da i l'altra es denega per haver format part del Comitd Revolucionari la

demna, se li obria una fitxa d'identitat a la localitat on havia de residiq, per

portal al control d'aquesta persona.
Al'any 1943 per decret del Ministeri de Justicia, es va establir la cons-

tituci6 en tots els municipis d'Espanya d'una uJunta Local de Libertad
Vigilada con objeto de observar y tutelar la conducta y actividades de

cuantos se hallen en este tdrmino gozando de libertad condicional,,.aai
Conservem vint-i-vuit fitxes d'identitat dels presos que gaudien de lli-

bertat condicional o provisional a Mollet; s6n dels anys 1942 Ftns 1946.
D'aquestes fitxes nomds dotze corresponen a persones que residien a la
nostra localitat quan es produeix el uMovimientou i el nom de les quals

esti inclds en el quadre de procediments. La resta dels alliberats es troben
en llibertat a Mollet, perd aquesta localitat no havia estat el seu lloc de

residtncia abans de l'ocupaci6. D'aquestes persones que gaudeixen de lli-
bertat condicional o provisional a Mollet, mds de la meitat residien a
Catalunya durant la guerra i el44 o/o eren d'origen catal).

Els indulx
lany 1945 es publica un decretaaa pel qual es concedia uel indulto total

de la pena a los responsables de los delitos de rebeli6n militat contra la
seguridad interior del Estado o el Orden priblico, cometidos hasta el 1."
de abril de 1939,. Hi consta que dues persones de Mollet que estaven

condemnades a cadena perpitua es beneficien d'aquesr indulr, ['una l'any
1945 i I'altra el 1946.

Les detencions
Els procediments comencen arran d'una detenci6 o bd arran de l'infor-

me que arriba als camps de concentraci6. Les detencions podien ser por-
tades a terme per la policia, la Brigada Politicosocial, la Brigada d'lnvesri-
gaci6 Criminal i la Guirdia Civil.
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Detencions

Dennncia del cap FET
6,0 ok

Juqe mil;rar de Cranollers
r5,7 Vo

32,5 Vo

2,4 %

T
n
I

Llegen&

Canps de con€enr.aci6
32,5 Vo

Iniciariva de la Gdrdia Civil
la.l o/o

tuar qualsevol, un 33 0/o dels procediments cofiesponen a dentncies de par-
ticulars, fet que s'explica perqud la recuperaci6 de propierars gaireb€ sempre
va acompanyada d'una den(ncia, nEn el nou REgim no calia que ningf es

prenguds la iusticia per la seva mi perquE la legaliat ja possibilitava la ven-
janga.,aa5 Les autoritats lranquistes van buscar la col.laboraci6 en la repres-
si6 a travis de la delaci6. Un exemple s6n els bans de I'tpoca: nPara que se

declare en contra de los del Comitd, de milicianos, etc. del periodo rojo con
el objeto de dar facilidades al Sr. Auditor de Granollers que se halla instru-
yendo los sumarios de varios encartados de nuestra poblaci6n.oaa6

l-a incitaci6 al deure civic de la denincia va donar resulrats, aixi es

recull a l'acta del ple municipal del 5-4-39: n... han sido muchos los veci-
nos que han acudido a la Presidencia para denunciar aquellas personas
que, valiindose de la situaci6n anarcobolchevique impusieron y fueron
violentamente exigidas en su pago...D.

Un 6 %o de les den(ncies corresponen al cap de la FET y de las JONS
de Mollet, que complia la seva missi6 de depurar rors els no addictes al
uGlorioso Movimientor.

b)

que

d

A vegades la detenci6 venia per ordre del jutge militar de Granollers,
ordenava arrestar el 16 0/o dels encausats. Eren, sobretot, casos politics.

Per iniciativa del mateix cos de la Gu)rdia Civil seran arrestats el
l8 % del total dels processats la resta ja era en camps de concentraci6.

445. Sol( i SaB^re. I.M. Op. Cit.

446. Ban. DOC. 4011.269 del 2-6'39. AMMV
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Els internats en camps de concentraci6 de presoners eren inv€stigats Per
saber els seus antecedents politics, ra6 per la qual es demanaven informes
als ajuntaments respectius. Com a conseqiiincia dels informes que es

demanen des dels camps de presoners, s'obrien el 25 o/o dels procediments
estudiats.

Nomds en dos casos no s'especifica I'origen de la detenci6. Podem.afir-
mar el gran pes que va tenir la denincia en les detencions

5.4.2. F-ls acusats per exercir ci,rrecs pdblics

El 9 de febrer del 1939 es publica la ky de responsabilidades politicas,
que ser) la causa d'una part dels processos que es duran a terme en la pos-

guerra. En I'article 1r ndeclara la responsabilidad politica de las personas,

tanto juridicas como fisicas, que desde el primero de octubre de 1934 y
antes del 18 de julio de 1936 contribuyeron a crear o agravar la subver-

si6n de todo orden de que se hizo victima Espafia y de aquellas otras que

a partir de la segunda de dichas fechas se hayan opuesto o se opongan al

Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividadn.

La Llei de responsabilitats polltiques fou batejada pel mateix Serrano

Sufler com .la justicia xl 1gv{5o pel fet d'exigir retroactiYament resPon-

sabilitats sobre accions realitzades anys abans de la seva publicaci6: amb

una llei de 1939 s'establiren condemnes per fets ocorreguts des del

1g31.447

Com a conseqiitncia d'aquesta llei s6n detingudes dotze persones a

Mollet i jutlades com la causa 9.242. Tots s6n una mateixa causa, s6n

sumar(ssims d'urgbncia contra dotze persones que eren regidors de l'A-
juntament durant la guerra. Es tractava dels regidors d'ERC en Teodor
Anglada, en Joan Camp, en Francesc Dufi6, en Joaquim Prades. Els regi-

dors del PSUC en Miquel Calzada, en Jaume Clapis, en Vceng Falguera

i en Josep Gordi. Els regidors de Ia CNT en Miguel Barcala, en Francesc

Escalada, en Josep Sans. El regidor del POUM, en Bonaventura Ametller.
Represenren el l4 o/o dels deringurs.

S6n detinguts el mateix dia que es publica la llei, el 9 de febrer de 1939,

per la Guirdia Civil, a instincies del jutge instructor militar de Granollers
per haver exercit cirrecs a l'Ajuntament.

I-a senttncia es dictad deu mesos mds tard,
demnari a 8 anys d'inhabilitaci6 absoluta per a
tots menys a en Josep Sans, que ds absolt, i a en Josep Gordi, que se'l con-
demna a l2 anys i un dia de reclusi6 temporal.

A part d'aquesta causa trobem el cas d'en Josep Fortuny batlle durant

eI t5-r2-39 i
exerclr carrecs

se'ls con-
priblics a

447 . Vil?J, Pieffe. Hnt\lia dz Catalurya. Yol.Y7l. Eds. 62, Barcelona, I 989.
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part de Ia guerra, que pagari amb la seva vida com a responsable dels fets

ocorregurs al poble mentre ell feia d'alcalde.
Com a resultat de Ia uDepuraci6 de la Conducta iactuaci6 del cos de

la Guirdia Civil" ser) detingur I'exguirdia civil en Fidel Gomez icon-
demnat a 3 anys de pres6.

A onze persones mds els constari en el seu procediment l'acusaci6 de
tenir un c)rrec a l'Ajuntament: n'Enric Orra, en Joaquim Gordi, en Jacint
Marquina, en Pelegri Pi, en Joan Mumbni, en Joaquim Mdndez, en Joan
Roca, n Eduard Alfonso, nAlfons Falguera, en Viceng Maynou i en
VicenE Falomir.

Una altra acusaci6 seri la de formar part dels tribunals populars. Pel

Decret del 24 d'agost del 1936 es van crear els tribunals populars per a la
repressi6 del feixisme al territori catal) nque atendran els actes que direc-
tament o indirectament hagin coad.juvat a la rebel.li6 militar i al movi-
ment feixista>.448 Hi ha quatre persones acusades de formar part dels ui-
bunals populars: en J. Maynou, en F. Pallards, en J. Planelles i en V
Palomir. I quatre mds, acusades concretament d'exercir de jutge munici-
pal: en J. Gordi, en V Cusc6, n'E. Alfonso i en R. Salvat

En total, hi ha trenta-dues persones amb cirrecs ptblics, que represen-
ten el 38 o/o dels processats. Aixd sense tenir en compte els cirrecs en par-
tits, sindicats o empreses. Amb ells, els acusats pujarien al 61 o/o dels pro-
cessats-

5.4.3. Els condemnats a mort
Es van dictar vuit senttncies de mort, contra Joaquim Aguirre, Josep

Fortuny, Viceng Falomir, Josep L6pez, Josep Maynou, Joan Moly, Fran-
cesc Pallards i Miquel Ventura, cinc de les quals es van complir i la resta
van ser commutades per cadena perpitua. Representen el 9,6 o/o dels pro-
cessats.

Analitzem les persones en qui es va complir la sentlncia i que residien
a Mollet durant la guerra.aae S6n quatre persones les executades, que
representen el 0,6 per mil de la poblaci6 de Mollet, coincideix just amb Ia
mitjana de la Regi6 I (Barcelonis, Vallds, Maresme i Baix Llobregat). Si
ho comparem amb la proporci6 dels catalans executats, que era de I'1,2
per mil,ato podem afirmar que la repressi6 va ser suau.

448. Decret del 24-8'36.
449. No farem constar la

de Mollet,
450. Soli i Sabati, J.M.

Barcelona, 198t.

DOGC l5-10-36.
mon d'en Francesc Pallaris perqut va ser jutjat per fets comesos for:r

La repressi,i fanquita a Caulxnla: 1938-t95i. Yol. L Ed. 62,
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Els executats van ser: en Joaquim Aguirre Marata, natural de Barcelona
i que feia de carter a Mollet; en Josep Fortuny Torrents, alcalde de Mollet
durant Ia guerra; en Miquel Ventura Coll, pagis de Mollet i en Josep
Maynou Camps, natural de Mollet i de professi6 blanquer Es a dir, eren

veins coneguts. Tots estaven caiats menys un que era vidu, en Ventura. La
mitjana d'edat, de 35 anys, era reladvament jove si es compara amb la
mir.jana de Catalunya, de 38 anys i les professions s6n diverses: carter,

comerciant, blanquer i pagts.
Els procediments seran molt rlpids: entre 1 i 4 mesos, amb una mitja-

na de 2 mesos.

Les sentlncies

lrs sentincies varen ser variades; en Fortuny ds acusat d'adhesi6, en

Venrura i n'Aguirre de rebel.li6 i en Maynou d'auxili a la rebel.li6, perd la
pena va ser la mateixa: la mort.

Joaq*im Againe ua ser afusellat al
camp dt h Bota aljaliol de 1939.
ACGC,

Les acusacions

- Tots s6n acusats de ser responsables d'assassinats.

- De militar en un partit o sindicat d'esquerres: en Fortuny i en Maynou
d'ERC i l'Aguire i en Ventura de la CNT

- En Fortuny i en Ventura, de ser voluntaris en I'exircit popular.

- El 50 o/o, d'exercir cirrecs p(blics: en Fortuny com a alcalde i en
Maynou de formar part del Tiibunal de Salut Priblica.



- De formar part del Comiti o treballar a les seves ordres: tots menys
en Mavnou.

- De participar en els Fets d'Octubre del1934: en Forruny i en May-
nou.

- De participar en requises i registres: tots menys en Maynou,

Data de k sentlncia
Totes les senttncies es dicten abans del juliol de l'any 1939 ies porten

a terme durant el mateix any. LAguirre moriri eI9-7-39, en Fortuny el

l6-7-39, el Maynou, el l6-l l-J9 i en Venrura el 2-8-39.

Nombre d'afixellats en [a postguerra per municipis del Vallls Oriental

El Vallls Oriental

5.4.4. Els condemnats a cadena perpitua

Dels sentenciats a perpetuitat comptem rrrit persones, cinc de les quals

van ser condemnades directament en la primera sentEncia i tres s6n el resul-

tat de commutarlos la senttncia de pena de mort per 30 anln de reclusi6.

Els condemnats a cadena perpttua van ser: en Francesc Gonzalvo Fal-

con, natural de Gelsa de Ebro, de professi6 blanquer; en Josep L6pez
Tarragona, de Ltcar, moliner de can Morat6; en Joan Moly Riquer, de

Mollet i comptable de professi6; n'Enric Orra Bosch, natural de Fornells
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Nombre d'afiuellats per municipis al Va.llts Oriental

Aiguafreda

Caldes de Montbui

Cinoves

Crrdedeu

Casrellterqol

rrs Franqueses del Vallis

ra Gariga

Granollers

Gualba

Llisi de Vall

Llinars del Vallss

Mollet del Vall.s

Parers del Valles

l-a Roca del Vallas

Sanra Eulllia de RonEana

Santa Maria de Palautordera

Sant Celoni

Sant Feliu de Codines

sant Quirze Safaja

Tdtel de la.om a

775

5.082

7t2
2.584

1.825

2.118

3.440

t4.053

771

555

r.897

6.2tt)
2.104

t.467

L l03

1.617

4.593

2.5t9
296

t.t34

69.777

I
30

3

5

5

3

6

t8
I

I

4

4

4

1

2

I

I

8

l
3

t02

1,3

5,6

r,9

2.9

r,4

\,7

1,3

1,3

1,8

2,1

0,6

1,9

0,7

1,8

0,6

0,2

4.2

3,4

2,6

1,4

El nonbrc d'aliellas 2 h.omrd delv.llis Orienr.l q <r de lo2 vi.tin6. de$ranr Cdd.t de Montbui quc mb una

pobl2ci6 inferior a Moller cn mas de nilr6idenE vr. pad Ick.uci6 de trcnE p.6on.s,.l5,6 Ft mildels seus habnanr A

Moll€( rmb 6.21 9 habnu$ vrn d€utar quG peMns, cl 0,6 p.r nil De Gnnollc6 van $! atusll2des 13 Pc6oncs, p.d que

dins dels 14.0t3 habihnb anb qui compt.u r.pr*nt n 1 1,3 Pcr mildc l. sq Poblaci6. Municipn com Cinoves, que n"h.r
.omptwi mb 712 vcins, en vrn notil e|4,2 pd mil. tl vila mb men)s r.pEsi6, c|0,2 p.r mil v. ler Sant Celoni, que deh

4.t91rcsidcns n noii unasoh pc6oE D€ls 43 municip; dclv,llas odcn'al, vint nn el la eptesi6 de ler d.cu.ions. del

@ii d.ls *us hrbiranG, 69.777, van noft atu$lh6 102, epteenb qu. I I .4 d. ada mil vin ser nods.

de Ia Selva, factor de I'estaci6 de ferrocarril i conseller d'ERC; en Vicent
Palomir Linares, de Buf,ol (Castell6) de professi6 blanquer i regidor de la

CNT; nAntonio Pdrez Quiflonero, de Lorca (Mrircia), jornaler que tre-
ballava a la Teneria; en Pelegri Pi Planellas de Mollet, de professi6 empleat

i regidor d'ERC i en Josep Ripoll Boixeda de Vic, mec)nic de la Hispano-
Suiza.

Ledat mitlana dels condemnats a cadena perPttua ds la mateixa mir-
jana de tots els processats: 35 anys. Lestat civil que predomina is el de

casat, nomds nhi ha un de solter, i la meitat s6n nascuts a Catalunya
(dos d'ells a Mollet).

En les professions domina el sector secundari.
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Les sentdncies es reparteixen entre a i rebel.li6 militar
(37 o/o). En militincia domina la CNT (50 %o) seguida d'ERC (25 0/o) i

dhesio (62 o/o)

0zo i prendre parr en requises i regisrres, el 37 ozo.

l'Estar Catali i les JJLL amb l'alrre 25 o/o enrre rors dos.
Les acusacions mis comunes s6n: patrullar a les ordres del Comitt o

ser del Comit! Local, el 100 7o; ser sospit6s de participar en assassinats,

el7 5 Entre els condem-
nats hi ha dos regidors d'ERC: n Orra i en Pelegri.

5.4.5. Quadre dels encausats

Els processats durmt le postguern

ECEAzt

s.u.5.930 Aguirre Marata, Joaquim 29

Alcolea Peralra. Eugeni

Alemany EsrapC, Joan

Alfonso Salinas, Eduard

s.u. l1.988 Alr;mir: Mx, Pere

Alvarez Aroro, Lluis

Ambrrts Lloreda, Andreu
s.u.7.653

s.u. 9.142 Amertler Brugada. Bonavenrura 19

s.o.2s.s46 Amor6s Grrcia. Felip 3l

s.u. q242 Barela Carbonell, Miquel 34

s.u. 9.242 Arglada Vila. Teodor 55

C

C

C

C Osca

c

c

s Mollet

Canagena

t2.704

t4.384

s.u.5.930

43

35

44

2A

41

24

C Barcelona
Boriga a Mollet

(oscd
s.u.5.930

s.u.5.750 c

C

Moller

Mollet

Mollet

c Mollet

(Mnrcia)

Sagunr
(Valencia)

s.o. 17 .436 s

Caner
Electricista

Cantiner
(Br. Nord)

Barber
Xofer

(Ros)

Jomar€r (DAMM)

M€dnic (R"baia)

Blarquer
(Ten€ria)

Esquilador

Blanquer
(Teneria)

Tinrorer
(]tn€.ia)
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Data d';n;.i Sdt. P.na Miliircia Presn

244-39 RM. 154-39 l'-..on ERC
Cemp dc la Bota (9-7-39)

8-7-39 Exc. R l7-ll-4l,6a.ildiaPmen. llLI
28-312 L.C. CNT

8-5-39 Aux. R. 15-&39, 15 a. RC. ERC Belchite (Barna)

4-ll-43, comm. 6 a. i I d. P mcn. CNT

29-5-39 RM. 5-12-41, 12 a. i 1 d. RC. CNT(Re) Ccl lular Bama
l3-l-42, comm.6 a. i I d. P md. PSUC
30-342L.C. C.M. Ros

24-7-39 Exc. R 29-9-39 sob. prov CNT Santofis
17-10-39llib.

17-4-39 A*. i. 15-639, l2 a. RT. cNT ccl.lular Barna

17-10-40, comm.6 e. i I d. P maj.

24-5-39 Aux. R 7-8-39 absolt ERC Model
UGT

3-6-39 R.M. 9-12-39 POUM
8 a. inh. abs. drrcc.l Pdbs. P.cgdor
16-12-39 llib.

18-3-41 Aux. R 23-l-42 u>b. prov. CNT Misioncr
5-242" LC.

3-6-39 R.M. 9-12-39 ERC Granollen
8 e- inh, ab,s, ctrecs p'tbl. Pegidor
r6-12-39llib.

3-6-39 RM. 9-12-39 cNT Lle6
8 z. inl. abs. clrrccs pribl. Rcgidor ERC Btcclona
rCt2-39 llib.

26-to-39 Adh. R 164-42, t2 z- i I d. F.'1. CNT Presd del Poblc
Barcelone
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Els processat durant la postgucta (cont.)

Caua Edzt l+ofesi6

s.u. 3.568 Belis Quinana, Joan

s.u.7.410 Buqucrs Casanovas, Ramon

24

25

34

39

25

34

s.u.4.452 Busquets Genius, Francrsc

s.u.9.242 Calzada BalanP, Miquel

s.u.9.242 Camp Manl..loan

s.u. 584 Cano Hemdndez, Pere

c.642 Captrds Plaza Joan

5.O.25.546 Caraso Tiudgano, Josep

4A c

s

s

c

s

c

c
s

c

c

c

c

Baclonr

Mollet

Vrlls

Mollct

c Mollet

Qulmic tintorer
(Flbrcga)

Tcixidor

Blarqucr
(Teneria)

Llaundor

Blanquer
(Tenerie)

Blanquer
(Teneria)

Tinrorcr

Tintorer

Mestressa

Ihgds

Blanquer
(Tcncrir)

Soldador
Tinrcrer
(Tcncria)

Aguilas Blanquer

c

(Mdrcia)

M*art6n
(Mtucia)

Min (c-onca)

s.u. 13.r76

s.o. 17.436

Mollet

Mollet

Casals G6mez, Joaa

Casanoras Mas, Josep

Casarramona Sole, Antdnia

27

23

s.o.28.441 49

56

38

45

Mollct

cddes

Montomas
(Balna)

s.u.3.444 Cerveta Pnr, Gcnls

C.O. J2.602 Ciurans Scrncarabasr, Jaumc

s.u.9-.242 Chpds Masclans, Jaumc

Barcelom Xofer
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Dati /'k;ci SmL P.ni Miliin ii hat

5-3-39 Adh. R. !0-741rec.perp. CNT Poblcnou
2|J46L.C. Dest. Penal

Bustarviejo
(Madrid)

24-5-39 Aux, R. 30-8-39 sob. prov. CNT Hern. Doct.
6-9-39lltb. Consell Cristi.

d'emprcsa (Taragona)

r4-t9 Aux. R 27-rr-39,r2^.it d,. F-'f. CNT Pamplona
9-10-41 L.C. Col. Villts Vcdado de Zuera

3-(-39 RM 9-12-39 PSUC Barcelona
8 a. inh. abs. clrrecs prlbl. Rcgidor
r5-12-39llib.

34-39 R.M. 9-12-39 UR
8 a. inh. abs. clrrca pribl. ERQ
lGl2-39llib. Pesidor

16-2-39 Arx. R 166-36 absolt IILL

22-tr-39 Aux. R 2t-742, 12 a. i I d,. CNT Poble Nou
17-243 L.C.

18-3-4r Aux. R 23-142 *b. CNT Misiones

5-2-42* L.C

2-9-39 Aux. R. 11-12-39 sob. prov. CNT-FAI Lgrono

26-10-39 Adh. R. 16-642,12 a.ir d,. R-"f. CNT Pres6 delPoble
29-742, @mm.6 e. deP, men. Ba.rcelona

u-8-42llib.

Aux. & 29-8-42,12 a. i 1 d. R.T. ERC
Comm. 8 a. Pr. maj. Comm. P
Aten]u d^.22-1042 L.C.

3-2-39 Arx. R l6-3-42,r2a.it d.k CNT
Comm.6a.Pmcn.
2r-t0-42 L C.

Aux. R. 3-t42, t2 a. I d,. L f. CNT Gardeny (Lleida)

Clmm. 12 a. D mej. Col.l.
16-945* L.C. Camperol

3-6-39 RM. 9-t2-39 tugidor
8 a. inh. ahs. clrecs pribl. PSUC
l5-r2-39llib.
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Els procercats a le poetgucrn (cont.)

Cauz Edzt EC P-fo'id

25.957 Coll Ciurans, Jaumc

c 18.r49 C.orbella Ferrrndo, Bamon

s.u.7.587 Cuscd Nogucra, Viccnr

t2.679 DrnCs Cemprubl, Benet

s.u.9.242 Dufi6 Vihals, Francesc

s.u.9.242 Escalada Dlaz,

s.u. t84 Falgucra Castclls. Alfons JO

s.u.9.242 Falguen Ventura, Mccnt

3t

38

29

30

36

52

l9

c. 10.604

2l

24

31

39

4a

42

c

c

s

s

s

c

c

c

C

Mollet

Barcclona

Mollct MGic

Btcclone

Mollet

Blanquer
(Teneria)

Blanquer
(Tcncria)

Paleta

Qullllic
tlxtil

s.u. r3.567

Fcrntndcz Mandoncs, Antoni

Foras C:mps, Jos€p

c

c

s

C

Mollet

Factor

Mcdnic
Xofer

Comerg

Mincr

Aj. xoftr
Jornalcr

Gulrdia
civil

Mdlct

Mollct

Cubo dc Burea
(Burgos)

Manorells

Alsntud
(conce)

Horcc
(Cr.nda)

Sabedell

Palcta
(Teneria)

s.u. 1.76t Fomrny Torrcns. Joscp

s.u.9t7 Garcla Lajar:, Anroni

2.5r4 Gimdncz Tiilla, Clrles

s.o,8.686 G6mez Vila, Fidcl

s.u.957 c

Olot
(Girona)

ccls: de Ebro
(Sangossa)

284

Gonzalvo talc6, Enric 32 Mednic



982

EUJ"g JEFTPC INf,
PuoPrEg alP"g

euoPrrEg
JEFIF:) JN3

':) ) soJ
sols8qr,P

rEEcl!C

oNncq
'ouoC durE:) JNO

"IPpu:Htxa

roPF?u

tnsd

lFx?J
'us :':s
IoPlcau

rv{-aN3

roPI33d

JN)

roP!8:n

:))IA

'urrrr a'El ullror It-6-€t
'uDr'lt 

" <r {6e-9-gt 'l{ xnv 6e'e-s

'JaP ','lzr-rl-Lz
'uaur a x t 'lt-t-€t 'u xnv 6e-s-s

'q rlq E I r' ord qos

tr't-92 x xnv 6e-e-91

'J1 trl-Zr
l-18 P r |'" Zl '6e-9-gI.U'xnv 6e-t'oz

(69-l-9I) ?rog q .P durrJ
rrol'{ 6€-9-9I r{ qPY 6e'S'8

'qitll z?lt's
^ord'qos ot-l-9t wd 6e-6-6

'q! 69-zl-gI
'Eqr.rd s'3lq sqP qur '! 8

6e-zr-6 'wx 6e-9-e

'L'A'N 0Z '9e-9'9r X xnY 6e-Z'9r

'qlll6€-zI-gt
lqtd str:ljr) 'sqE 'rturE 8

6e-zv6 wT 6e-9'e

'q![ 6€-zljI
'qq9d rr.JJRc sq? qur'" 8

6e-zr'6 w rd 6e-9-e

:raJ'uro3 J-Izr-/-,
noN :fqod *3a1aq 11q3 t 6 uwoo bw 4'e 71 '7y9-9 18 rx1 6e'L'ol

noN:tqql JN3 t'2u' id'P I l'u' 9 'zr-z-92 l{ rnv 6e-Lte

"ujlg I's.rd
(ruod :ftnf

ooursodun3 JNI 'u,I"A'e t 'ZV-|-9I X xnv 6e-S-rz

'J 'l zr'zt't
JNC r 0I 'u'ruoc

n-oN ,tqod 'nff 'ftw 4 p 1 y'P. 71 '7y9-7 U 'xnv 6e-u-,

'J 1er-rt-rz
suo$sll^l 'ucw id'e 9 llxlJot '7r-6-Ll

s"r ep nsFd 't1fi I'U p I I'" ZI 'zt-8-6l U xnv W-zt-,

fnl 4"u4!INw<I lDS P!u!,F t "O



[Ir proccssets dunnt la postguena (cont.)

Edzt EC Profasid

s.o.17436 Gonzalvo Falc6, Francesc 35

36

38

c

c

c

c

s

c

c

c

c

C

c

c

s

Gelsa dc Ebro
(Sangose)

Blanquer

t2.487

s.u.9.242

Mazarrdn
(Mtucia)

Mollct

Blanqucr

Blanquer
(Teneria)

Blanquer
Llaundor

Jornalcr

Blanqucr

Pinror

Blanquer

Gonz4cz bpez, Antoni

Goldi Vcntura, Joscp

s.v.6.924 Gordi Ventura, Joaquim

5.O.29.120 MaffAntres Garch, Antoni

24

45

5l

32

38

3.593 Juliln Zepao, Antoni

s.o. 26.334 l,6pcz Tarragona, Josep

S.O, 27.802 Marquine Ferrer. Jlcinr

Mollet

Villahoz
(Bugos)

Lucar (Almeria) Moliner

Lorca
(Mrlrcia)

Villt del
Humo
(Conca)

Pucno
Lumbrcrr
(Mdrcia)

Mollet

s.u. 1.074 Mrnlncz Garcla, Sa.lvador

5.U.584 Maynou Camp,s, Joscp

t4.384 Maynou Camps, Vicent

c. 14.163 Mdndez Ibfiez. Joaquim

s.o.3t27t

42

)7

30

Mollet

Blanqucr (TMFE)
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Moly Riquer, Joan 22 Mollct Compeblc
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Els proccssats durant la postguera (cont.)

Caua Edzt EC I@sit

c. 10.886 Morales Colch6n, Marc 39

t9

3t

4t

34

39

4A

c

c

c

c

C

c

c

s

c

s

c

c

c

Bub€ms(Sdria) Blanque.

Mollct Molincr

Mollet Paleta

c.7.407

s.u.2.78t

Mumbrn Gurgui, Joan

Mumbrri Gurgui. Tods

s.u.584 Narero PCrez, Manel

s.o.28-648 Oliva GalofrC, Pere

10.990 Olivclla Fcrrcr, Ramon

473 Orra Bosch, Enric

s.o. 28.691 Oar Amare. Josep

s.u. 584 Palomir Linar€s, Viccnt

s.4.287 Prllards Espinosr, Francesc

4l

42

4l

53

54s. 4.287 Pallards Espinosa, Ilorcng

s.o.30461 Pdrez Quifioncro, Antoni

20

33

Mar:ffdn
(Mdrcia)

Gnnollers

Buriol
(Castcll6)

Castcllct
i la Gornal
(Taragona)

Fornclls
dc la Sehe
(Girona)

Mollet

Fogoner

Meclnic

Ferroviari

Elecrricista
(Teneria)

Blanquer

P"gt

Jornaler
(Teneria)

Emplear

Comerg
(Tcneda)

Blanquer
(Thneria)

Pinell Pagls
(Tarragona)

s.u. 1.946

Pindl
(Tarragona)

l,orca
(Mtucia)

s.u. r.r4l Pi Plaaellas, Pelegrl

3r5 Planellas Mani, Joan

s.o. 739

Mollet

Mollet

c

288

Pons Durich, Jorn 26 Barcelona



26-6-39 Au. R.

15-5-39 Aux. R.

25-3-39 RM

t6-2-39 Aux. R.

17-7-40 Aux- R.

27 -6-39 Au. R.

20-3-39 R.M.

8-440 Au. R

t6-2-39 R.M.

1t-3-39 RM.

25-2-39 Adh. R-

4-5-42, t2 
^. 

i I d. comm. 8 a.

4-8-42 L.C.

l7-1lll, 12 a. i I d. RT
Crmm.6a.ild.Pmaj.
2-3-42L.C.

4-7-39 sob. prov.

r6-G36, 20 z. R.T.
23-t0-45 L.C.

22-842, t2 a. i I d.. k T.
Comm. l0 a. P maj.

12-5-42,6a.iId..Pmq.
20-10-42 pres. arenuda

15-6-39 rec. perp.
24-t04r L.C.

23-143, 12 z. i t d. LT.
Comm.8a.Pmai.

16-6-39 mon
24-l-44 comm. 30 a. pres.

15-6-39 rec. perp.
l3-8-42 sob. llib. l3-l-45
(indul.9-10-45)

l5-ll-39 rec. perp.

CNT

r"q*.*' Granollers

26-7-39 R-M. 18-4-40 pena de mon

26-7 -49 R.M. 18-4-40 absoh

CNT

CNT:Reg.
Voc. Sec.

CNT

CNT.FA]

ERC
Fegidor

CNT

CNI-FAI
R.g.
Tiib. s-

ERC
Fiscal
municipal

ERC

CNT

Regidor

ERC
Fiscal

CNT 

'LLCom.

Poble Nou

PobleNou,

Camp conc.
Pemplona

Lleidr
Burgos

cranollen

Penal Arroyo
(sanrandet)

Pen. Chozas
de Ia Sietra
(Madrid)

Tarragona

Modelo
Pres6 prov.
Madrid

Cel.lular
Barcclona

cel.lular8,5-39 R.M- l5-G39 absolt

2-4-40 Au-R. 2t-l -4J, 14 a. RT.
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Els proca;sets dumnt le postguern (corrt.)

Cawa Edat EC Prof.,,id

s.u.9.242 Prades Pifier, Joaquim 45

30

34

4r

32

21

50

45

29

c

c

Mollct Comerci.n!

Xofer

Pag!5

Industrial

Pagts

s.o.28.158

c. 10.587

Puig Galvann Andror

Pujol Cemp, Ramon
(Can Pep Pujol)

Punrola \4laseca, Joan

\4lanova
dc h Roca
(Barcelona)

Mollet

s.o.6l2

s.o.23.9r5 Ripoll Boixc&, Josep
-EI BrcNG'

s.u. 3.597 Roca Parcn, Jorn

10.990 Sabater Tomls, Anita

3.594 Salvat Vcndrell, Ramon

s 13.463 Sandovr.l Alfonso, Josep

s.u.9.242 Sans Grimau, Josep

s.o. 2.963 scgun Proccll, Josep

s.u. 584 Soler Traserrrs, Rarnon

2.453 Tun Ros, Joscp

s.u.1.762 Venrun Coll, Miquel

c

s

c

c

c

s

c

s

s

c

c

Sn. Pcrpltua Dcpcndcnt

\4c Mcdnic

Mollet

Mollet 274-39

vilabclla
(Tarne)

Mrtrcia

Mollet

Constructor
caffuatges

Escrivent
(Teneria)

24

39

34

Bercclone

tiet)

Ma.ssanes
(Girona)

Mollct

Mollet P"ga"

' Er l. lib.Et ondi.iond etos L Fitr d td.nriut.
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Dnta dini.; S.nt. P.na Miliinciz P,t'l

3-6-39 RM. 9-12-39,8 a. inh. abs. cer. prtbl. ERC
l5-12-39llib. \idor

l0-l-40 Aux. F- 2a-64t sab. Elqueffcs

ro-7-39 Aux. R t3-312,12a.it d.
27:712 L.C.

94-40 Aux. R 2-lM2, t2 a. i t d. B-T.
Comm, 12 a. P mrj.

Adh. R" 2G8-43,30 e. R tnaj.
3l-1-46 indult.

20-3-39 Aux. R 18-10-39, 15 a. R

Aux. R t2-542,
6a.ild.Pmaj.

20-3-39 Aux. R 25-1142,6a-ir d.Pnzj
28-1242 lig. clnd.

2-9-39 Aux. R 19-142, 12 a. t d. *T.
2t-243 L.C.

3-6-39 RM. 9-12-39 akolt
r5-r2-39 llib.

18-3-39 Arx.R 148-42, 6:- P men.

UGT Misiones

UR

ERC

Brat Car.
Com. F!b.

U.R.
Rcgidor

]]LL

ERC

J"tge

CNT
Comita
Control
Farincs S.

CNT
Regidor
Com. Ros
Sin. Ttxtil

ERC

Gnnollen
Sana@ri de
Sant Boi

Barcclona

Dcuto

16-2-39 Auir. R 16-636, 15 a. RT.
l-5-44, (',mn, 12 a. i I d. R men.

16-3-39 Aux. R 13-342, 6 a. P. rr,cn,
5-712 Lc'.

5-3-39 RM. 65-39 Pena de mon
Cemp de le Bota (2-8-39)

CNT

]]LL Pemplona

CNT
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5.5. ELs TREBALT s FoRqAls

Hi havia destacaments penals, coldnies militars penitenciiries, bata-
llons de treballadors i batallons penitenciaris que tenien com a objectiu
I'explotaci6 de la forga del treball del pres en benefici de l'Estat.

Els qui tenien udestinaci6, dins la pres6 reduitn la pena per mitji del
treball i no rebien cap remuneraci6. Hi havia presos, perd, que, a mds de
rebaixar la pena, cobraven remuneraci6: eren els qui treballaven dins dels
tallers penitenciaris o bd feien feina laboral a la pres6 i els qui treballaven
per a I'Estat o en una empresa particular. Es diu que l'empresa que con-
tractava un pres li pagava el mateix jornal que als homes lliures.

Pel Decret del 28 de maig del 193741'

als presoners de guerra i presoners per delictes comuns. El jornal es fixava
en dues pessetes di)ries, 1,50 de les quals es reservava I'Estat per a manu-
tenci6 i s'entregaven 0,50 pessetes en mi al presoner. Si els treballadors
eren casats, aquest jornal pujava a quatre pessetes diiries, tot augmentant
1 pta. per cada fill menor de quinze anys, sense que, en cap cas, poguds
excedir del 'ou roral obringur per un jornaler de la localirar.

El 7 d'octubre de llJgat2 s5 vx crear el Patronat Central de Redempci6
de Penes pel Tieball, que autoritzava el treball en els establiments, asse-

nyalant uque los reos condenados a reclusi6n perpetua s6lo podrian tra-
bajar dentro de los establecimientos, destacamentos penales u organiza-
ciones especiales que al efecto pudieran crearseu.

Els presos molletans tambd van participar en el treball penat. Des de Ia
Pres6 Cel.lular de Barcelona s'envii a I'alcalde de Mollet I'assignaci6 fami-
liar a favor dels familiars dels reclusos treballadors:

Belis Quintana, Joan.
Falomir Linares, Vicent.
Gonzalvo Falcon, Francesc.

es va concedir el dret al treball

Pi Planellas, Pelegri.
Zaragoza Mateu, Baldomer.

Cobraven entre 39 i 727,55 pres. cadascri per mes I'any 1943. Toa cinc
havien esrar condemnars a cadena perpirua.att

451. BOE de l'l-6-37
452. BOE de ll I l0 38.
4\3. Doc. 20114.824 "DocumeD'r.id p,e,o, del lq42 lq4J.. AMMV

)q)



5.6. Ex cAl\{ps DE coNCENTMctO I ELS BATALLoNS

DISCIPI-]NARIS DF TRF:BAI I.ADORS

Els soldats
retotnaren al
concentraclo.

republicans
cap de poc

capturats per l'exircit franquista i els exiliats que
temps de Franqa foren internats en camps de

ficaci<i

El ministeri de l'Extrcir Franquista va crear, dins la Direcci6n General
de Servicios, una Inspecci6n de Campos de Concentracidn per a la classi-

dels

Des dels camps de concentraci6 es procedia a investigar I'actitud poli-
tica del detingut. Es feia una exposici6 pLiblica de la relaci6 dels detinguts
als camps en totes les caixes de reclutes de l'Espanya franquista per iden-
tificarJos, tant per trobar possibles avals com per trobar possibles delators.
Al mateix temps s'enviava als ajuntaments un comunicat demanant infor-
maci6 sobre el presoner.

Per la seva part, els internats tambd es mobilitzaven per cercar I'ajut dels
familiars, amics i coneguts per tal d'obtenir un aval que el pemetds de sor-
tir en llibertat. Els qui no aconseguien informes favorables passaven als

batallons de treball, o bd a les presons si havien de ser processats.

El nombre de soldats republicans capturats en combat durant l'ofensi-
va de Catalunya, segons Pierre Vilar, amb d,ata 25 de febrer del 1939, era
de 108.000

Respecte als exiliats que retornen a Espanya i s6n fets presoners ncal

foren internades en camps per identificar-les. Ni totes elles eren catalanesJ

perd, ni tots els exiliats retornen a Catalunya, ra6 per la qual pensem que
la xifra dels catalans que passaren per camps de concentraci6
al llarg de 1939 seria d'unes 100.000 personesn.ata

Els primers baullons de treballadors a Catalunya es van crear en el curs

de Ia guerra i normalment foren el resultat de la transformaci6 de preso-
ners de guerra en treballadors que feien fortificacions o en auxiliars diver-
sos per a la infraestructura de les activitats bdl.liques. Eren manats per ofi-
cials que estaven en situaci6 de reserva i que havien estat reclamats.

ballaven en pedreres i feien balast per al ferrocarril. Molts eren el resul-

De batallons de soldats penats (uniforme gris, gorra rodona i una p
damrrnt del cor n'hi per tot arreu; principalment tre-

tat de la classificaci6 de soldats efecruada en cada poblaci6 per la Comi-

Presonels.

presoners.

recordar que gairebi la meitat
FranEa entre gener i febrer de
prds. I tot plegat ens donaria u

persones que Passaven a

Espanya poc temps des-
a 300.000 persones que

de les 440.000
1939 tornaren a

na xifra superior

franquistes

hagudi a la gorra)

454. Yilar, Piere: Hi:tbtia dc Caulnya. YoL YIL Edal.62, Barcelona, 1989.
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clo

si6n Clasificadora de Quintos, formada per I'alcalde, el cap local de
FET y de las JONS, i el comandante de Puesto de la Guardia Civil.
Tambd el Servicio Militar de Construcciones utilicava mi d'obra per
construir instal.lacions militars, d'ordre priblic o habitatges per a mili-
tars.

El Batall6n Disciplinario de Tiabajadores, era format per presoners de

guerra, reclusos amb penes breus per complir i una barreja dels casos citats
anteriorment, ique es dedicaren a tasques mds diverses: construcci6,
reconstrucci6 o aplanament dels camins, treballs en esgldsies, buidats de
terra per a canals, reparaci6 de ponts, recuperaci6 de material divers, repa-
raci6 de maquiniria, etc.

La prestncia de catalans ser) forga important als camps de concentra-
de Miranda de Ebro, Deusto i principalment als de Barbastre, Sara-

gossa, Cadis, Castell6 i de la ciutat de Lle6 
-San 

\,{a1s65-, Picadero i
Santa Ana.

De Mollet hem locatizat I 18 presoners de guerra que estaven distri-
buits en camps de concentraci6 al llarg de tota la geografia espanyola, en

mds de vint-i-vuit provincies, des de la Corunya a Barcelona i des de Bil-
bao a Cadis.

Les provincies on es compta amb un major nombre de presoners molle-
tans s6n Santander amb 32 presoners, 20 dels quals s'especifica que s6n
al camp de Santofia; Burgos en ti 11 dels quals 7 s'especifica que s6n a
Aranda de Duero i Bilbao en td 12, dels quals I I s6n a Deusto.

Des de lAjuntament, la Comissi6 d'lnformes va enviar referdncies dels

I l4 presoners des de I'abril del 1939 fins al gener del 1940. Nomds un
l9 o/o dels informes enviats s6n avals per demanar la llibertat.

Quadrc dels camps de concentraci6 on es uobaren molletars{5'

Almagro lCiudad Re.rl)

Aranda de Duero (Burgos)'

Bayo Cenoves, Rrmon
Garcia, Juli)
Ventura Ballesteros, Pere

Marugar Roca, Salvador

Llaud6, Carles

Sanracreu Valldeoriola, Andreu
Roca tuta, Josep
Segura Ventall6, Jaume
Islesiar. Perc

517139

22t7 /39
28t7 /39
20t3/39

314139

3t4t39
314139

4t4t39

514t39

X

X
X
x
X
x
X
X

X

a55. lnFormrcid extreta dels 'lnformes politicos y avales para el Ej€rcito, i del Llibre de

sonides de l'Aiuntament d.el20lal39 fins a.!1311140. AMMV
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Qu.lF dels c:mps de concenraci6 on hi havir molleta$ l.our)

Lkc

Aranjuez (Madrid)

Badajoz

X
X
x

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
x
x
X
x
X
x
X
X
X

x
X
x
X
x
X

x
X
x
X

x
X

X

Barbxtre (Osca)

Barcelona

Betanzos (la

Bilbio.

Burgos

Cadis

C,mposancos (Ponrevedra)

Cassoe

Castel16

Ciudad Real

Deusro (Bilbao)

Figueres

Galera y Chozas

Corunya)

Palomir, Jrume
Gom&, Ramon

cuni Pujades, JoseP

Tonens Torroella, Pere

Mont€ur Ferris, Joan
Sim6n, Remigi

Gu€ll sarsamora, Joan
Boix Turan, Francesc

Madaula Coll, Vicent
Ganduxc Orimdn, Joan
Avellaneda, Lluis
Punsola \4laseca, Joan
Pujol Camp, Ramon

Guri Esaada, Joan
Bonrl, Merrl
Oset Amate, Josep
Puigdomenech Amedler, Pere

Font Pou, Josep

Grau Jord{, Ramon

SabatC Buquera, Anroni
cormimas Falsuera, laume
Climent Guitart, Jom
Puig Rosell, Joan
Sairo Conte, Pcre

Cusc6 Noguera, Vicent
Olld tuqu€, Frrncac
Cot Rigol, Alfons
Tarte Rius, Vicror
G6mez Font, Josep
lipez, Mareu

Comadrin Brunds, Vicent
Lloret Galera, Fnncesc

Fernrindez Octaviz, Francesc

rsnel Pons, Aager

Pxcual Campo, Antoni
Rota Coler, Josep
(el l5l4/39 es demana
la lliberrar a Sangosa)
Fust€ CompafiC, Josep
Palau Nadal, Ramon

Domenech Nogueros, Jeume

fuuado Colomo, Aniano
Soler Duno, Per€

Llaud6 Brugda. C:rles

514139

5not39
2113139

t3/4t39
2217139

2313139

314139

314139

5t4t39
2217139

2316139

25t5139

5110139

27 t3t39
|4t39
t7l4139
1716139

t8t4t39
22t7139

14t39
r/4139
l/4t39
!4t39
tl4l39
4t4t39
2217139

t317l39
r3t7l39
24t7 t39
2313139

2313139

314139

4t4t39
4t4t39
4t4t39

515139

514/39

5t4t39
13l4139

25t5t39
24t4t39
1317l39

24t4t39

X
x

24t4t39

X
x

x

x

X

Badlada Bordoy. Marti
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Quadre dels cmps de conc€Dr€ci6 on es robaven molletans (.rnr

Lloc

Hona (Barcrlona)

ta Corunla
Lleida
Lled

Milag
Melilla

Mhnda de Ebro (Bursot

ocana (Toledo)

Ponaceli (Valt:ncia)

Mcrida (Badaio,
Rinon del Medik
San Sebariir

5antona'(Candbria)

Puig Vendrelld. Salvador

Comadrdn Esreve, Miquel
Colomer Neire, Vicenr

Olmos Gracia, Miquel
Ventura Ballesteros, Pere

Tores Perona, Francesc

Roses Picago, Pere

Fernendez Campillo, Antoni
FaurC Pinol, Josep
Casrellsagucs Rorira, Sebxri)
G<imez Foller, tumon
Anegui Mundut, tluls
Ventura Sufiol, Emili
Cuss6 Pi,loan
Belrran Marm<i, Joan
Casrel16 tuglada, Jaume
Venrura Ventura, joan

FernCdez Campillo, Arroni
Pedrufio Casesa, Carmel

Balrrr Bonafont, Riqrd
Gandux€ Arim6n, Joan
tuglada Ribs, Joan
clavero, salvador

Pou Marrln, Ramon

Trivillis tuus. Jrume
Flaquer Soley, Ignaci

Tournier Carer,, Jorquim
To,rcs, Joan

Torres Ribor, Luis

Roca Egea, Josep
Domingo G6mez, Tomes

Teruel, Marii
Pujol Camp, Ramon

Subirana Bernadas, Francesc

Maninez, Jesns

Parera, Joaquim
Falguera Torrena, Pere

xcola Solano, Joan
Arnau Catalin, Vicent
Cros lb:ine, Ferran

Busquets Bonvil!, Pere

Salvo Berenguer, Ernest

Caballero Pestafi a, Sadurni

Cortes Malhs, joan

Tonias Ventura, Joaquim

2rl3l39
t3t4t39
ra17l39
24t4t39

5110139

24t4t39
r3t7t39
1716139

14t4t39
t317l39
28t7 t39
5lr0l39
24t4t39
r3l4l39
20t6t39
r3t6139

t3l6139
28t7 t39
22t7 t39
r3t7t39
20t3t39
21t3t39
2313139

4/39
| 14139

4/39
I t4139

314139

515139

2|4t39
22t4t39
24t4t39
20t3/39
21t3t39
2313139

2313t39

1t4t39
\t4t39

4t39
\ t4t39
314/39

314139

314t39

314139

1817t39

X

X
X
X
X

X
X
x
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
x
X
X
X
X
X
x
X
X
x
x
x

x

x

X

X
X

luBdo
X

X
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Quadre dels carnps de conc€ntiaci6 on es trcbav€n rnolletans (rozr.)

Saragosa

S;.i.

Terol

Trujillo (Qcere$

Valencia

Valladolid .

Vitbria

Montey's Capdev;la, Pere

Monrelx Capdevila, Melcior

Lizaro Gircla, Ignasi

Tdte Ris, Vlctor
Ma.chuach, Joaquim
Felne Esteban, Emili

&umi Badles, Pere (B." Tr.)

Garcia Maninez, Giner

Palomir Linares, Jaume
Ventura Sufrol, Emil

es d€mana a Mnanda)

Fiui Ventall6, Josep

cuell salzamora,loan

Serres, Baptista

Amig6 Pagis, Joan

Busquets Bonvil), Pere

Pareri Roca, Joaquim
Prat Camp, Isidre

Medis Saez, Lluls

Roca SqdI, Joan

22t4t39

22I4t39

5t4t39

5t4t39

24/4t39

24t4t39

22t7 t39

2t6t39

9t2119

X
X
X
x

X
x

X

X

X

24t4t39

Slrr 139

2217139

5l\1139
24t4t39

22t7139

22t7 t39

21t3t39

5lr 39

1117139

X
X
X

X

X
X
X

X
X
x

X

Ros Esteve, Ramon (el415/39

' Espcinq qu. demam l'inaom.la Conpanyir Clsifiodon d. Pr.snds.

Els regiments de ferrocarrils tambd van demanar informes del personal
que hi havia sota la seva autoritat: aixi trobem quaranta-sis persones, gua-
tre de les quals s6n dones.

Regiments de ferroorils

Reg. de Ferrocarriles

Barcelona n." 2

Miralles Sobrepere. Emili

Rocr onedi, Joan

Font Cisperr, Jos€p

Alberti Careta, Artoni
rnpez, P€re

Vera Zapater, Lluis

Fournier, Joaquim

Tonent6 Casarramona, Joan

25t5t39

r4t7t39

2515139

2515139

1919l39

5lr1l39
5lt1t39
22/7139

X
X
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Regirnen$ de fcrroenils (.r*)

Iloc Datd

R€g. Ferrocerriles

Bffcelone n.o I

Comp. Caminos de hierro

Comp. Caminos de hiero

Comp. Caminos de hiero
del None (Barcelona)

Puigcerc6s Ollcr, Bonaventun

Olca Baldn, Nicolau

Allied Arnal, Josep

Manzanera DIaz, Andreu

Asenjo Andrds, Elvira

Herera Feliu, Anroni

Mas Masaguer, JoepC

Caballero Pesafra, Sadurnl

Comas Guitan, Josep

Fernindez Octavio, Francerc

SantafC, M)xim
Figuera, Emili

Corselles Vendrell, Rafa€l

Comr Costa, Josep

Amig6 Andrds, Glbria

Pablo, Ricard

Cerc6s, Antoni

Coma, Dolors

l.dpez Quiroga, Bcnjaml

A.ldab6 Querol, Felip

Prado Blanco, Dami!
cuell Plana, Josep

Orra, Enric

SolC Ferd, Josep

Ramir Traver, kandre
Pala Soteros, Josep (Irrin)

Teixidd Codina, Mani

Rodrl$cz Roddguez, Jesris

Burguefio Escudero, Enric

r.6pez Quiroga, Benjami

Joralina Oniz, Dionisi

Ulied Arnal, Josep

Sebastiin, Manuela

Coma Costa, Josep

Pablo Ruiz, Ricard

Figuerar Vidal, Emili

Corselles Vendrell, Rafael

Moreno Rejas Francesc

2515139

2515139

25t5t39

t9l6139

6t7 t39

6t7 t39

6/7 t39

r4t7 t39

6t7t39

617139

5lt0t39
5ltlt39
3t4t39

3t4t39

314139

314139

1rt4t39

L|4t39
t|4139
trt4139

2217139

22t7139

22t7 /39

22t7 /39

22t7 /39

22t7 t39

22t7 t39

314t39

3t4t39

3t4t39

314139

5lt|39
5ltrl39
314t39

3t4t39

3t4t39

314139

314139

x
X
x
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5.7. ELs oRFEs DE GUERM

Segons els expedienrs per aco ir-se a la pensi6 de Huerfanos de Ia Revo-

lr rcion v de la Guerraa'6 a Mollet nomds es van recondixer vint-i-sis inst)n-
cies, corresponents al mateix nombre de families que van perdre el cap de

familia i que van deixar un total de quaranta-un nens orfes. Es tractava

d'Altimira Pont, Maria; Barnils Cusc6, Angelita; Barnils Cusc6, Bona-

ventura; Barnils Cusc6, Joan; Basch Franci, Jordi; Camp Plans, Balbina;

Camp Plans, Eulalia; Castells Ambr6s, Jordi; Collell Roca, Francesc; Cot
Pujals, Joan; Cot Pujals, Pepita; Filb) Roca, Viceng; Ganduxd Busquets,

Maria; Garcia Gracia, Maria; Garcia Gracia, Pilar; Genis Ciurans, Narci-
sa; Genis Ciurans, Andrds; Gurgui Estrada, M.' Teresa; Maynou Llonch,

Jaume; Maynou Llonch, Ramon; Molins Cid, Pilar; Montsant Barnils,

Maria; Montsant Barnils, Jaume; Ninou Foixench, Rosa; Ninou Foi-

xench, M.'Mercedes; Oliver Izquierdo, Josep; Pujol Dega, Joan; Punti
Amedler, NLiria; Riera Monleon, Eulalia; Ros Oset, M.' Rosa; Salinas

Garcia, Hortinsia; Salinas Garcia, Encarnaci6; Sans Comadrin, Rafael;

Sans Comadrdn, Pere; Torondell Falguera, Rosa; Torondell Falguera,

Pepita; Tilra Mas, Feliu; Tilra Mas, Josep M."; Tirra Mas, Neus; Tirra Mas,

Maria i Vinyals Naqui, Albert.
Si analitzem la causa de la pensi6 veiem: que tres Persones van morir

al camp de concentraci6 de Mauthausen, dues als bombardeigs, setze en

actes de guerra, una com a conseqi.itncia de malalties contretes al front,
i hi ha dos desapareguts al front, un mort per la Revoluci6 i un mort al

Camp de la Bota.

5.8. LA DFpuRActo Dt FUNCIONATU\ MU\l(lPAl \

EI nou Estat va decretar les depuracions de funcionaris, ds a dir, la sepa-

raci6 de I'administraci6 de tots els qui eren considerats ideoldgicament
perillosos o poc afins al rigim.

La Vanguardia del 15 de febrer de 1939 publici les normes per a la

depuraci6 de funcionaris: uCada uno de los ministerios civiles que cons-

tituyen la administraci6n del Estado procederin a la investigaci6n de la

conducra seguida en relaci6n con el Movimiento Nacional de los funcio-

narios priblicos que se encontraban en el territorio liberado y en los que

se vayan liberando y procederln, asimismo, a imponer las sanciones de

456. Expediens instrulis a

I'ohn Nrcional de Proteccidn

DOC. 163/4.221. AMMV

insr:Lnci€s dels inreressats per acollir+e als beneficis que concedia

a los Huirfaros de la Revoluci6n y de la Cuerra. Carpetal38 i
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,Todos los funcionarios civiles deberdn presenrar en el tdrmino de 8
dias ante la Jefatura Provincial del Cuerpo o Servicio a que pertenecieron,
o ante el correspondiente Ministerio, una declaraci6n jurada especifican-
do el nombre y apellido, cuerpo o servicio a que pertenecian, categoria
administrativa, situaci6n en que se encontraran y destino que desempe-
fraban el l8 de julio de 1936. Si prestaron adhesi6n, y en qud forma Ia
efectuaron, al gobierno marxista, a alguno de los aut6nomos o autorida-
des respectivas con posterioridad al 18 de julio, en qui fecha, en qud cir-
cunstancia, especificando tambidn si lo hicieron en forma espontdnea o en
virtud de alguna coacci6n. Servicios prestados desde el 18 de julio del
1936 indicando los destinos y ascensos obtenidos, servicios prestados en
favor del Movimiento Nacional, sueldos, haberes...

uPartidos politicos o entidades sindicales a que hayan estado afiliados,
indicando fecha de afiliaci6n, y, en su caso, la del cese... Si ha perteneci-
do a la Masoneria. Incluir{ los testigos y documentaci6n que puedan jus-

sus afirmaciones.

l Tiaslado forzoso, con prohibici6n de solicitar cargos vacanres duran-
te un periodo de 1 a 5 aflos.

2. Inhabilitaci6n para el desempeio de puestos de mando o de con-
ltanza.

3. Postergaci6n de t a 5 afios.
4. Separaci6n definitiva del servicio.

sanciones aisladas o conjuntamente.,
las 3 primeras

El mateix dia de la publicacid d'aquest article a La Vanguardia l'Alun-
nment de Mollet en sessi6 pleniriaatT decideix "abrir expediente de Ia
actuaci6n para su depuraci6n de cada uno de los firncionarios de este
Ayuntamiento subalternos y administrativos desde la fecha del 18 de julio
de 1936 al dia 27 de enero de 1939, para que sea estudiado por la Comi-
si6n que determinard el Ayuntamiento en Plenor.

Es decideix la continuaci6 dels funcionaris municipals mentre es fan els
trimits per a la depuraci6 de funcionaris.at8

El 7 de febrer del 1939 s'havia let priblic un ban en qut s'anunciava el
ucese de todos los funcionarios desde el 18 de Julio de 1936,.4t'

l5-2-39. AMMV
24-2-39. AMMV.
AMMV

cardcter administrativo
funcionario.

al comportamiento de cadaque correspondan

tificar la veracidad de
uSanciones:

Pudiendo aplicarse

457. Acta municipal
458. Acra municipal
459. DOC,. 40/127 .
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En resposta a aquest ban es van rebre catorze peticions de reingrds de la plan-

tilla de funcionaris municipals afectades per uel articulo segundo del bardo,
publicado el 7-2-39 publicado por el General Jefe del Ejdrcito del Norte,
Excelentisimo sefior Don Fidel Diivila Arrondo, en el que se publica el cese

de todos los funcionarios nombrados con posterioridad al 18-7 -36,.46n

El febrer del 1939 van presentar inst)ncia:
Bachs Tarres, Josd, sereno

Ballester Almuddvar, Angel, agent municipal de I'Ajuntament
Bolinches Company, Manuel, secretari de I'Ajuntament
Candell Faja, Luis, cobrador d'arbitris de l'Ajuntament
Carbonell Pujol. Maria, oficial de secreraria

Coll Ib1frez, Juan, oficina d'intervenci6
Esteve Serras, Pedro, sereno

Fortuny Torrents, Asuncidn, parvulista municipal
Llorens Caballe, Pilar, auxiliar de secreraria

Moral Segura, Ram6n, empleat del jutjat
Pi i Pi, Pedro, Funcionari municipal de l'Ajunrament
Torras Espaiiol, Josd, funcionari municipal de I'Ajuntament
Ventura Roca, Pedro, sereno i ajudant recaptador d'aigiies
Vicente Codina, Antonio, auxiliar Departamento de Abastos

Com a conseqiiEncia d'aquesta depuraci6 van ser despaxades vuit perso-

nes al mes de marg, segons consta als lliuraments on diu nN6mina corres-

pondiente al personal que fue despedido como consecuencia de la depura-
.i6n de funcionarios, por varios jornales del mes de marzo de 1939,.46r

Es tractava de les persones segiients:
Busquets, Eusebio, agutzil
Coll Ibanes, Joan. Oficina d'intervencio
Figueras, Alfonso
G6mez, Salvador, ordenanga
Pi, Pere, empleat del Departamento d'abastos

Sampedro, Alfonso, encarregat d'aigiies
Sis6, Vcente, escorxador
Vallcorba, Jaume, recaptador d'arbitris

Per cobrir les vacants produides per aquesta depuraci6 es va decidir
convocar un concurs entre les persones nde ambos sexos en la edad de l7
a 45 afios y que reiinan las condiciones imprescindibles de adicto a la

460. Doc. t01/2.577. AMMV
461. Lliuraments. nrim. 59. Anv t939. AMMV
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Causa Nacional, acreditar que no han pertenecido a partidos del llamado

Frente Popular, acreditar aptitudes para el cargo que desean concursar,

"on,.r,". 
.l interrogatorio que se les sef,ala en el expediente en tramira-

ci6n, que pasen por-el informe de la Comisi6n nombrada a estos efectos"'

fijando programa por una junta de clasificaci6n, compuesta.por la Presi-

d..r.i, o p.iton" que delegue, por el Tte. de la Guardia Civil como aten-

ci6n a sus valiosos ofrecimientos al Sr. Juez de la localidad, Sr' Previstero

Cura Parroco, Presidente de la FET y de las JONS, Sr. Inspector de Sant-

JJ, S.. n.t.g"do de Auxilio Social, un tdcnico asesor y Sr' Secretario' 46t

De les periones que es Presenten al concurs' dinou seran elegides per

un lloc a I'Ajuntament, de les quals nomds dues consta que

abans de la "liberaci6n'.

treba-ocupar
llessin

nRelaci6n de los sefiores concursantes que, reuniendo las condiciones

que senala el anuncio al concurso Para optar a las vacantes de este Ayun-

u-i.nto, han sido aprobados"a6' amb data de marq de 1939:

Aliguer Vegud, treballava a l'Ajuntament des de l'1-2-39'

Carbonell Pulol. Maria, oficial de secretaria.

Esteve Mulet, Rafael, treballava a I'Ajuntament des del 15-2-39'

uliberaci6n,.

L6pez Atienza, Juanita.
Llorens Caballd, Pilar, auxiliar de secretaria, treballava a I'Ajuntament

des de Ia
Matargo Torrents, Andreu.
Monferrer Olivd, Josd' mutilat de guerra (ampuracio del braq esquerre)'

Moral Segura, Rarn6n, empleat del jutj"t' rreball"t'a a ['Ajuntament des

del 15-8-36.
Mufioz Herni'ndez, Celestina, treballava a l'Ajuntament des de I'abril

del 1925.
Negre Pou, Eulilia, treballava a l'Ajuntament des del2-2-39 '

Neire Pou, Matilde, treballava a lAjunramenL des del 2-2-J9'

Puig Vallbona, Juan, treballava a l'Aluntament des del l0-2-39'
Tarraso Pi, Rafael.

Vallb5na Peris, Pedro, treballava a l'Ajunrament des del 6-2-J9'

Vallcorba Puigdomenech, Jaume.
Vila Comadrin, Santiago, treballava a l'Aiuntament des del 30-1-39'

Tambd van aprovar I'examen i estaven pendents de presentaci6:

Coll Tinro. Juan
Soldevila, Maria
Vilar Montoro, Antonio

462. Acta municipal 3-3'39. AMMV
463. DOC. 38/1.r93. AMMV
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Altres persones, en canvi, s6n en el c)rrec que ocuPaven
abans de la guerra, com:

Francisco Foz, farmactutic municipal
Antonia Aguilar, comadrona municipal

Juan Villanueva, vererinari mu nicipal
Buenaventura Puigcerc6s, veterinari municipal

Joaquin de Alcariz, arquitecte municipal

5.9. LA RErREssro CULTUML

Per al franquisme, Catalunya era un pais enemic ocupat que calia
espanyolitzar: qualsevol signe de catalanitat era objecte de persecuci6.
Tots els simbols d'identitat catalana (bandera, himne, institucions
politiques i culturals, la sardana...) van ser prohibits. Es va prohibir
l'edici6 de premsa en catali i tambd de llibres i, en general, l'ris priblic
de Ia llengua catalana, fins i tot als rttols comercials. La repressi6 va

ser especialment intensa en I'imbit de I'ensenyament: s'amenagi reite-
radament els mestres perqui no urilitzessin la llengua catalana i perquE
prohibissin que Ia parlessin el alumnes. Es va castellanitzar el nom dels
municipis catalans i es va prohibir inscriure noms catalans al Registre
Civil.

Amb el Decret del 5 d'abril de 1938, publicat en conquerir les tropes
franquistes les primeres terres catalanes, Franco aboli I'Estarut d'Autono-
mia de Catalunya, aprovat per les Corts Constituents de la Il Reptiblica
Espanyola. Com a conseqiitncia d'aixd en el nou Estat franquista, I'idio-
ma catal), que aquell Estatut reconeixia com a oficial a Catalunya al cos-
tat del de ser-ho.

A Barcelona, el general Aluarez Arenas publich un ban pel qual es res-

tringia l'ft de la llengua catalana a I'imbit familiar i privat.
En tot el territori catali es veien cartells en els quals es deia uSi eres

espa6ol, habla espafiol', .Si eres espadol, habla el idioma del Imperio, i
d'altres amb textos semblants.

A Mollet el catal) s'havia adoptat en les actes del ple municipal des del
l2 de maig del 193

servir fins al 28 de
franquista.

ratificades

castelli, deixava

al respecte
reuneix el

1 sense fer
gener de I

caP comentall
939, en qud es

i es continu) fent
pnmer conslstorl

La corporaci6 municipal tambd l'6s de la CAIA.llenguatingui prohibit

catali, segonsparlari tot el capellir

lana. Aixi. quan es [a l'informe de depuraci6 del secretari de l'Ajuntament,
en Nicolas Codina, se l'acusa d'haver fer servir el catall en una sessi6 de

l'Ajuntament el 9 d'agost de 1940.
elFins rebd amonestacions per en
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comunicat que li envia la FET y de las JONS: uRdo. cura Pdrroco de
Mollet rogdndole diga los sermones en el idioma Nacional.,a6a

El dta 27 de gener de 1939, per imposici6 del nou rtgim franquista
desaparegud del tot la premsa di)ria en catal). de Barcelona i de tot Cata-

Comengaren a ser destruides, incautades o dispersades nombroses biblio-
teques privades. la totalitat de les biblioteques p(bliques fou sotmesa a una
rigorosa depuraci6. Molts llibres catalans foren cremats o transformats en

Iunya.

pasta de paper.

A l'abril, el consistori molletl acordi la recollida de propapanda illibres

El catall havia de desapardixer de la via p(blica i, per consegiient, de
rota mena de rEtols ianuncis-

de procedincia roja.6 La biblioteca de l'Areneu seri recuperada per la
FET y de las JONS.a66

uUn cas peculiar ds el que tingud lloc a Mollet del Vallls. El nou alcalde,
Sime6 Rabasa i Singla, comengi a publicar els anuncis i edictes de I'A-

En Josep Beneta6T ens crida l'atenci6 sobre el que va succeir a Mollet:

juntament en catali i castell). Per exemple, el 3 de febrer de 1939, tot just
ocupada Ia poblaci6, publicava I'avis segiient:

;;;ARRIBA ESPANA!l! i;;VIVA FRANCOI!!
Con el fin de repartirse con normalidad los comestibles que se vayan

adquiriendo, podrd pasar el pLiblico por los diferentes establecimientos del
ramo, en el que habri las instrucciones para esre fin.

l, en el mateix avis, es deia:

Per tal de poder-se repartir amb normalitat els queviures que es vagin
obrenint, el priblic podr) passar pels diferents establiments del ram, on hi
hauran le" inrrruccions per a aquesr fi.

Moller del Vallls,3 de febrero de 19J9. Ill Affo TiiLrnfal.
El Alcalde.

Hi ha un altre anunci bilingiie en qui es fa servir paper de l'Ajuntament
imprEs en catali:

464. Llibre de \or';de' de h l-FT y dr la JON\ de Moller dcl I'U,t.
465. Acta del ple municipal del 24-3-39. AMMV
460. A.ra del ple mun;cipJl drl s.5.Jq. AVMV
467. Bener, Josep. Lintent fanquista dt genocidi tubunl conra Cataluqa. Pr\licacions de

l'Abadia de Monnerat. Barcelon. 199s.
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AJUNTAMENT DE MOLLET
PRF,G6N
Se pone a conocimiento del priblico en general que hoy dia 3 y hora de

las 3 de la tarde se expedirdn en este Ayuntamienlo las tarjetas de raciona'

mienro, previo el pago correspondiente.

Mollet 3 de marzo de 1939. III Afio Tiiunfal.
El Alcalde, Simeon Rabasa.

I en el mateix PAPEI es deia:

PRF,G6
Es posa a coneixement del priblic en general que avui dia 3 i hora de les

3 de la tarda s'expediran en aquest Ajuntamen les targes de racionament,

mitjangant el pago corresponen!.
Moller J de mag de 1939. III Ano Triunlal.

LAlcalde, Simeo Rabasa.

Lendemi mateix, l'alcalde era obligat a abandonar el bilingiiisme i
publica un ban en el qual s'ordenava la substituci6 de tots els ritols, ins-
cripcions, etc. en llengua catalana per d'altres en castelli. Deia aixi:

BANDO
D. Sime6n Rabasa Singla, alcalde presidente delAl'untamiento de Mollet.
Hago saber:

Que a partir de hoy, y con un plazo de quince dias, deberdn quedar

redactados al idioma nacional todos los letreros, r6tulos de propaganda,

que aparecen a la vista priblica, sintiendo asi la verdadera idenrificaci6n a la

Gloriosa Causa Nacional.

Espero del esrimulo de la poblaci6n el mdximo rigor de cumplimiento.
Mollet, 4 de marzo de 1939. III Ano Tiiunfal.

Signat: S. Rabasa.

5.9.1. La prohibici6 d'utilitzar el catali en la correspondtncia

Tot i que la guerra havia acabat oficialment el dia I d'abril de 1939, Ia
censura franquista de la correspondincia privada i familiar a l'interior de

l'Estat espanyol continuA vigent vuit mesos mds.

Lexistincia d'aquesta censura en el correu interior i internacional sig-

nificava que els catalans no podien emprar la seva llengua prdpia en llur
correspondincia privada i familiar, car en els organismes oficials encarre-
gats d'aquesta censura, hi havia l'ordre de no permetre el curs de cap carta
que fos escrita en Ia llengua catalana.
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i

Ajuntdmerrt cornitucianal de Molbt (durant h Gtara Cioil)

Capgahta Segell

Ajttumttt dc Molbt &l Vallb (m l'ipocaftatqristQ

Apgaleta Srydl

AMMV

correspondtncia internacional. En la correspondtncia adreqada a altres
paisos continuava prohibit l'ft;ontinuava prohibit l'ft del catal).

La nulJitat de les inscripcions en catall en els registres civils

Amb I'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 1932, la llengua
prdpia de Catalunya es va convertir en cooficial al Principat i, per tant,

468. DOC. 40/269. AMMV

La censura franquista del correu interior, que impedia que els cata.lans

pone en conocimento de los vecinos de esta localidad quc, a tal fin, deben

depositarla abierta en la Comandancia Militar (Avda. Cdder6), redactada

en espariol.

Moller, 22 de febrero de 19J9. III Afio Tiiunfal.

Habiendo de pasar por la Censura Militar toda la correspondencia, se

a

El Alcalde, D. Sime6n Rabasaa68

poguessin escriure als seus familiars i
al gener de 1940, data en la qual la

el propi idioma, durl fins
postal qued) limitada a la

arnlcs en
censula

5.9.2.
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aquesr idioma comengi a ser

registres civils de Catalunya.
en les inscripcions en els

A Mollet, I'tis del catali durant la Repriblica no sembla sistemitic t

regulat sin6 que van comengar a fer servir el catal) a mesun que van aca-

bar els llibres en castelli i els va arribar el model bilingtie. Una vegada tenen

els llibres bilingiies, l'ts d'un idioma o I'altre sembla arbitrari, es fa-una

tirada d'inscripcions en catal) i una altra en castelli. En general, domrna
l'6s de la llengua castellana.

Els llibres de registres de matrimonis vdnen impresos en les dues llen-
giies a partir de l'octubre de 1936 i es farh servir aquest model fins al final
de la guerra. Perd, a I'hora d'emplenarJos, primer opten per emplenar
nomds la part feta en catal) i quan arriben cap a Ia meitat del llibre emple-
nen nomds la part en castelll fins al mes de maig de 1938, en qut tots els

llibres s'escriuen en castelli.
Al registre de defuncions comenca a fer-se servir llibres bilingiies a par-

tir del 28-l-36. Es comencen a escriure les actes de

idiomes, i I'acta original ds la castellana. Quan ja se

trenrena, s'omplia nomds la part en castelli i desprds

es passava a escriure nomds en catalir. A partir del 25-5-38 el llibre contr
nua sent bilingiie, perd nomds s'omplir) la part castellana.

Els llibres de naixements comencen a ser bilingi.ies el 8-11-35 i s'omple

en tots dos idiomes fins a mitjan del 1936, en quE nomis s'omplirl la Part
castellana. A l'abril del 1937 es canvia i nomds esti inscrita la part catala-

na fins al maig del 1938, en qub es torna a fer servir el lull castell).

Cal destacar el segtient text: (Orden Ministerial del l2-8-38 por la que

se considerarin nulas y sin valor las inscripciones que se hallen practtca-

das en idioma o dialecto distinto al idioma oficial castellano., A Mollet,
segulnt aquesta
es van tornar a

Durant la guerra
homenatge a algun

5.9.3. Els canvis de denominaci6 de les vies pdbliques

El primer consistori mollet) del 1931 acorda canviar el nom de dife-
rents carrers per altres mds d'acord amb el moment histdric, com el carrer

"14 d'abril, (abans c/ Gallecs) per tal de commemorar el dia de la procla-

maci6 de Ia Rep(blica, o el mateix nom de la nplaga de la Repriblica"
(abans plaga Mercadal) o el de *l'Avda. Llibertato (abans Calder6)' Tamfd
., por..r ro-, de personatges de la politica i Ia cultura catalanes, com
Francesc Maci), Pi i Margall, Rafel de Casanovas, Salvador Segui...

utilirzat oficials

n els dos

scrrt una
trentena

matrimonis, catorze dels quals

es canvien pocs noms, i normalment ds per retre

lluitador d'esquerres caigut en la guerra, com Bona-

defunci6 e

'n havia in
d'una altra

ordre, es van anul.lar disset

escriure en castell).

ventura Durruti o Lina Odena.
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parroquial i la canalitzaci6 i el cobriment del torrent.
Al mes de maig es presenta al Consistori la proposta per emprendre

En ocupar el consistori les autoritats franquisres canviaren els noms de
les vies p(bliques que designaven personalirats politiques d'esquerra i
noms que expressaven catalanitat, i els substiruiren per noms de militars
sublevats, com nGeneral Mola',.General Queipo de Llano,, "Sanjurjo' o
noms de politics de dretes com uCalvo Sotelou, uJosi Antoniou; per dates
destacades, com e\ n27 de Eneroo dia de l'alliberament de Mollet del
domini roig i els noms d'"ltalia' i .Alemania,r, en agraiment a l'ajuda pres-
tada durant la guerra al b)ndol guanyador.

mds, es va donar preferdncia a tornar a posar el nom que tenien els

carrers abans de la Repriblica, sempre que es rractds d'un nom religi6s,
com els noms de sants. Aixi, es va totnar a posar: nSan Antonior,, <Ntra.
Sra. Carmen,, uSan Jaime,, uSan Jorge,, uSan Lorenzou i .San Olegario,.

5.10. Mr ESFUERZ) PAM LA PATRTA

Lobjectiu del nou alcalde, en Rabasa, seri la construcci6 de l'esgldsia

aquestes obres. I es d6na a coniixer el fuller Mi esfiierzo para la Patria.
Es formari un Jurat d'Obres compost per: uel Comandante Militar de

la Plaza, el Alcalde, el Rdo. Cura Pdrroco, elJuez Municipal, el Jefe Local
de FET y de las JONS, Ios Sres. Concejales, el Sr Fiscal, un oficial del
Ejdrcito, el Jefe de Milicias, la Delegada de Auxilio Social, el Delegado de
la CNS, el Delegado Agricola de la CNS, el Sr. Inspector Municipal de
Sanidad, la Sra. Comadrona Municipal, la Jefe de Falange Femenina, el

Jefe Local de Prensa y Propaganda y los Sres. Delegados de Barrie.,ac'r
Per sufragar el cost de les obres es var obrir dues subscripcions: una de per-

sones i entitats que van contribuir a la construcci6 de les esmentades obres
(uns cent setanta contribuents) i una altra llista en quE era I'Ajuntament el
qui fixava la contribuci6 (uns noranta). A mds a mds, moltes persones van
haver de contribuir al transport de materials amb el seu carroaTo (unes cent).

El dia 2 de juliol es col loquen les primeres pedres de l'esgldsia parro-
quial i del cobriment del torrent.

"A las 18 h el Sr Obispo de la Di6cesis, D. Miguel de los Santos Diaz
de C6mara, el Coronel J. Guerra y el Teniente Coronel de la Guardia
Civil por la ceremonia religiosa de bendecir la primera piedra de la nueva

469. Acta del ple municipal del l5-5-39. AMMV
470. LAjuntamenr envi) nombrosos comuniors demanant que la gent posi "al servicio del

Avuntamienro su caro volquete con su conespondiente caballeria para pracricar s€ricios d€
nansporte de escombros y limpieza,. Comunicars del ll;bre de sonides de I'Ajuntament. AMMV
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iglesia y la cobertura de la riera. Pronunciaron discursos el obispo, el alcal-
de y los camaradas Fernindez Ramirez y Rend Llanas de Niub6.

'Tambidn estaba el comandante Monteys, jefe de milicias de 2." linea,
el comandante militar de Granollers, el comandante de la villa, la jefe

Col locacid de

APlU
la ptimera pedra dz k noua esglisia parroquial.

Col.kcacid dc h pimera pedra de la coberta dzl torrent. A Ia
cetiminia rcligiosa dz k benediccii /c la pimera pedra dr la noua

esgbsia i a k cobernra de h ieta uan asirtit el y bisbe, el docnr
Diaz dz Gdmara, el coronelJ. Guena, el tinent coronel de ltt
Gunrdia CiaiL el comandant Montqt, el comandant miliar de

Granolbrs, el comandant dc h uiLz, el cap hcal dc la Falaxge,

Montsenat Roig, regdora prouincial de lcs organitzltcions
jatenih, el seerctai prouinrial dz lzs jouenua, Fue tes Mdrtin i
el 'r alraldt. Dias de Fe y Patria, I94l, A?N
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Ate de n/ /otnrid de k Trimern pedra rle la uotn de ,\lollet. APFC.

lr
t'r

e,gli:in

local de Falange, Monrserrat Roig, y la regidora provincial de las mismas,
Fuenres Martin.,aTr

El l4 d'abril de 1941, coincidint amb el dia en qui es va proclamar
la II Rep(blica, s'inauguren conjuntament el nou temple i el passeig de la
Victoria.

"Bendijo el Exmo. y Rvmo. Doctor Diaz de G6mara. fuistieron los

gobernadores civil y militar, camarada Antonio Correa y general M(gica,
respectivamentei el general G.C., Sr Romero Bazar; el diputado provincial
Sr. Bonet del fuo; el delegado provincial del Frente de Juventudes, Andrds
Rodriguez y las autoridades locales presididas por el Alcalde, Sr Rabasa.

"En una rribuna en el paseo don
Rend Llamas de Niub6 y el gobernador civil y jefe provincial del Movr-
miento, camarada Antonio Correa.ua'l

El mateix mes d'abril, una vegada acabades les obres, I'alcalde Rabasa

demana cessar en el cirrec al que nomenara, com a

alcalde provisional, el primer tinent d'alcalde, Agusti Torrents.

.Solrlaridad Narional. 7'7 '19 . APMP

pronunciaron discursos el alcalde,

governador civil,

471 .

471
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El nrrent abans que fot ,obert.

l'l nrrenr ,oben. ianquqar pe, lcs due, ithgtah. Sel ui anom?ndr 'Paseo de /n

Llx dek dos objectius del consitori nacionaluta la ftr el .obrime t del torrent, Di^s de

Fe PaLrd l94l. APJ
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Inxrior de I'esgllsia de Molkt abans que fos destrui:dz peb anticlericab
durant h guerra, IAAH.

lntcrior de la noua esgllsia consmtida en

Comparatii de Ianttga ctglisia i k noua.

3t2

la poxguera, APMP



La noua esglesia desprls de la guerra. Dias de Fe y Patia, 1941, APJV

Letglisia parroquial abans dt la guena. ABC-A.F d'en Josep

Saluany i Bhnch.

Comparacii dz I'antiga etgllsia i h noua. El 14 d'abril dz 1941 es ud iflargurar el nou

kmph qu? substit ra el quc a ua cndenoca, I'any 1936.
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5.1 l. RECAPTTUT"{Cjo

Els tiltims mesos de guerra, uns 70.000 catalans prenen el cami de l'e-
xili. Entre ells, una centena de mollenns passen a Franga. D'aquests,
alguns tornaran aviat i molts dels que tornen seran tancats en camps de
concentraci6 o presons en espera de ser jutjats, com va ser el cas de I'al-
calde Fortuny. A Franga, esperaven als catalans els camps de concentra-
ci6: una bona part va anar a parar als camps d'Argelis, Saint Cyprien i
Barcarts. D'altres encara van tenir pitjor sot i van ingressar en camps
d'extermini nazis. Uns 10,000 foren enviats al camp de Mauthausen:
d'ells,22 persones eren del Vallis Oriental i 3 de Mollet. Nomis un 20 o/o

aconseguiri tornar.
El mateix dia de l'entrada dels nacionals a Mollet, el 27 d.e gener de

1939, el comandant militar, Hilario Martinez proposa en Sime6 Rabasa
com a nou alcalde i li encarrega per a l'endem) la constituci6 d'un nou
conslstoll,

El primer acte prlblic que va celebrar el nou consistori va ser una missa
de campanya.

Es posen en marxa els informes politics, la classificaci6 dels militars, els
judicis als venguts, les depuracions laborals, les requises, la repressi6 cul-
tural, I'anul.laci6 de la legislaci6 republicana, perd conrinuaran I'escasse-
tat i les targes de racionament.

Una de les preocupacions del consistori d'en Rabasa va ser la de retor-
nar les propietats als seus antics amos, per la qual cosa es crea la Comissi6
de Recuperaci6, que efectuava registres a domicili.

El partit de la FET y de las JONS aviat es va instal.lar a Mollet, exer-
cint una funci6 de control i repressi6 sobre la poblaci6. Tambd, per a un
major control, es crea la figura del delegat de barri, que era l'encarregat
d'acreditar la situaci6 politicomilitar dels ciutadans.

Comenga el procis depurador, Els informes individuals es converteixen
en una carta de presentaci6 indispensable. B)sicament hi havia tres orga-
nismes que emetien informes:

- Lalcaldia, des d'on s'havia creat una comissi6 d'informes que nomis
durant el mes d'abril va haver de reaJitzar 54 informes sociopolitics de
persones de les quals el 50 o/o van ser classificats d'esquerres, el 33 o/o d'ad-
dictes i el 17 o/o d'apolitics.

--El cap de la Falange local.

- La Gdrdia Civil, que ds a qui corresponen els informes mis imparcials.
Segons qui demanava I'informe, aquests es classificaven en tres tipus:

- Els que se solJicitaven des dels jutjats militars i la fiscalia de la Causa
General de Barcelona, que servien per inscruir una causa conrra una per-
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sol.licitats per l'interessat o familiars. D'aquests, l'alcaldia en va redactar
mis de 400 I'anv 1939.

- Els que es destinaven als camps de concentraci6 per tal de classificar

els presoners. lany 1939 s'expediran mds de 100 informes des de l'alcal-
dia. Nomis un l9 o/o van ser informes favorables al deringut.

Als camps de concentraci6 es trobaven els soldats republicans capturats
per I'exircit i els exiliats que retornaven desprds de passar poc temps a
Franga. S'ha calculat en uns 100.000 els catalans que passaren per camps

franquistes. Des dels camps de concentraci6 es procedia a investigar I'ac-

titud politica del detingut i s'enviaven als ajuntaments comunicats dema-
nant informaci6 sobre el presoner. Per la seva part, els internats tambd es

mobilitzaven per tal de cercar I'ajut dels familiars, amics i coneguts a fi
d'obtenir un aval que els permetds de sortir en llibertat. Els que no acon-
seguien informes favorables passaven als batallons de treball, o bd a les

presons si havien de ser processats.

Hem localirzat mds de 100 presoners de guerra de Mollet distribuits en

camps de concentraci6 al llarg de tota Ia geografia espanyola, en mds de

28 provincies. Les que comptaven amb un major nombre eren Santander

sona determinada. En els sis mesos posteriors
uns 80 informes d'aquest tipus.

- 
F.ls informes de bona conducta o que normalment eren

a Ia guerra es van redactar

avals,

durant

La repressi6 politica dels venguts fari que uns 40.000 catalan
detinguts i processats per consells de guerra.

(27 o/o) amb el camp de Santoila, Bilbao amb el camp de Deusto (l I o/o)

i Burgos (9 7o) amb el camp d'Aranda de Duero.
s Slguln

A Mollet, almenys 83 persones van ser jutjades per rebel.li6 militar, el

que suposa sn 1,36 o/o de la poblaci6 de Mollet de I'any 1939.
Del total d'aquests procediments, un 74 o/o van ser sumarissims i la

resra causes. Iiacusaci6 mds comd va ser la d'Auxili a la Rebel.li6 Mili-
at (53 o/o) .

El 97 o/o dels encausats eren homes i l'edat mitjana era de 35 anys.

D'ells el 75 o/o eren casats. Per sectors econdmics, trobem que domina el

secror secundari, amb el 52 o/o, seguit del terciari, amb el29 o/o i per 0ltim
el primari amb el 17 7o dels treballadors. Les professions que dominaven,
amb un 30 o/o, eren les de blanquer i tintorer (un 21,68 0/o dels jutjats tre-

ballaven a la Teneria).
La majoria, el 7l 7o, eren seguits de Is murcians, amb e I l2 %

del total.
Les acusacions mis comuns eren:

fer gu)rdies armades els primers dies

catalans,

ser d'un partit o sindicat d'esquerres,
de la rebel.li6, participar en registres
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o incautacions, ser voluntari de I'exircit republic), exercir cirrecs pfblics,
prendre part en els Fets d'Octubre de 1934 i formar parr de comitls de
f)brica.

Els jutjats eren considerats persones d'ideologia d'esquerres. Entre ells
dominaven els que eren considerats militants de la CNT o de les J]LL,
un 60 oo i els d'ERC amb el 22 on

Les condemnes mds freqiients eren la de 12 anys de pres6 (31 o/o), la
condemna a mort o cadena perpttua (17 %), la inhabilitaci6 per ocupar
drrecs ptiblics (12 7o), les penes entre 15 i 20 de pres6 (9 7o) i la reclusi6
a 6 anys (6 o/o).

Com a conseqiiincia de la Llei de Responsabilitats Politiques del 9 de
febrer de 1939, una dotzena de regidors van ser detinguts i condemnats
a 8 anys d'inhabilitaci6 per exercir cirrecs priblics, perd, a mds a mds, el
38 0/o de tots els detinguts ds acusat d'haver exercit algun cirrec priblic.

EI 9,6 0/o dels detinguts van ser condemnats a mort. Afortunadament,
no totes les penes es van complir. Van ser afusellades quatre persones, el
que representa un 0,6 per mil de la poblaci6 de Mollet, xifra que coinci-
deix amb la mitjana de la Regi6 I (recordem que a tot Catalunya es dicta-
ren unes 12.000 penes de mort, de les quals s'aplicaren una tercera part).
Tots ells havien estat acusats de participar en els crims de la repressi6 a la
rereguarda. Juntament amb les penes de mort estan les cadenes a perpe-
tuitat, que rambd represenren el 9,60lo dels condemnats, alguns d'ells com
a resultat de la commutaci6 de la pena de morr per la cadena perpitua.

La durada del procds era d'una mitjana de 7 mesos per als sumarissims
i 26 mesos per a les causes.

Les dates en qut es van celebrar mds judicis van ser durant l'any 1939,
el 47 7o (sobretot als mesos de juny i desembre) i l'any 1942, el 32 o/o dels
processats.

AI 32,5 o/o dels processars se'ls commutari la primera senttncia per penes
inferiors. La majoria de les commutacions tindran lloc I'any 1942 (el 59 o/o)

quan la repressi6 es va suavitzant, Aixi seran tambd aquest anys els que sur-
ten mds persones en llibertat condicional (el 41 0/o del alliberats).

Les detencions dels acusats van ser efectuades per la Guirdia Civil arran
d'una denfncia particular o del cap de la FET (39 o/o dels casos), per una
ordre del jutge militar de Granollers (el 16 0/o) o per prdpia iniciariva de
Ia Guirdia Civil (el l8 % dels casos).

Leg depuracions dels treballadors no addictes al Movimiento foren una
altra mesura repressiva del nou rigim que tanr l'Ajunrament com algunes
empreses privades posaren en marxa.

LAjuntament de Mollet, el febrer de 1939, seguinr les normes publica-
des per Ia depuraci6 de funcionaris, decideix obrir un expedient de l'ac-
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tuaci6 de cadascun dels seus treballadors. Com a conseqiidncia d'aquesta

depuraci6, al mes segiient van ser desparxats 17 treballadors, que van ser

subsriruits per persones addictes a la Causa Nacional.
La persecuci6 tambd l'arrib) a la llengua catalana. Ij(nica llengua per-

mesa era el castellir. ks inscripcions en catal) fetes al Registre Civil eren

anul.lades i, per tal de ser v)lides, s'havien de tornar a inscriure en castglli.
El nom dels carrers es castellanitza, al mateix temps que es canvia el

nom d'aquells que designaven personalitats d'esquerra o noms que exPres-

saven catalanitat, que seran substituits per noms de militars sublevats o

politics de dretes, per dates assenyalades per als nacionals o bd pel nom
dels paisos feixistes aliats. Tambd es va donar prefertncia a noms del san-

toral catdlic.

castellir per a Ia seva inspecci6.
Al marge de la depuraci6 i la repressi6, el consistori molled es va pro-

posar dos objectius: la construcci6 de la nova esgldsia parroquial i Ia cana-

litzaci6 del torrent Caganell. Tots dos amb les aportacions voluntiries o

De la censura no es lliurava ni la correspondlncia personal, que s'havia

de portar obena a Ia Comandincia Militar de Mollet i anar redactada en

forgoses dels ciutadans de Mollet.

Quan el 14 d'abril de l94l es va inaugurar el nou temple, juntament

amb el passeig de Ia Victoria, el primer alcalde del franquisme, en Sime6

Rabasa, va cessar en el seu cirrec.
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SIGLES D'ORGANITZACIONS POLITIQUES
I SINDICALS

AC Acci6 Catalana
AR Acci6 Republicana
BOC Bloc Obrer i Camperol
CNR Centre Nacional Republicl
CNT Confederaci6 Nacional del Tieball
CRC Centre Republici Catalanista
EC Estat Catal)
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
FAI Federaci6 Anarquista Iblrica
FET y de las JONS Falange Espafiola Tiadicionalista y de las Juntas

de Ofensiva Nacional-Sindicalista
IACSI Institut Agricola Catali de Sant Isidre

IJLL Joventuts Llibertiries
LLR Lliga Regionalista
PCC Partit Comunista de Catalunya
PCE Partit Comunista d'Espanya
POUM Partit Obrer d'Unificaci6 Marxista
PRC Partit Republicl Catali
PRR Partit Republici Radical
PSOE Partit Socialista Obrer Espanyol
PSUC Partit Socialista Unificat de Catalunya
UC Uni6 Catalanista
UGT Uni6 General de Tieballadors
UR Uni6 de Rabassaires
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ANND(DOCUMENTAL

Annq I

Mapa & h dnzcii gcogrnfcz dtl m*nicipi & Mollct at any trnu. Es podrr obsaur
h *limiuti| tatintial mtnicipA k da & amuieaeid i b'r pincipzh eaa paiuk
d'a4acsu Qoca. (Doanatacil & htMMV)
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Annq2

hrdtr d orquat.

Prdtr. & c.n&r b&&d

Euoluci| dzl pattits cauhns durant h II Repibhca,
(Bqucna cxtrct dzl llibre Histlria dz Caalunya d'Emest Fettetcs i Jordi Lloax.
Ed Sanilkna. Bzrcchna, 1992.)

330



Annex 3

Lhprouacii de I'Exant de Catalunya ua et un tema de grux intetls per ab molbtans:
se'n uan fer ressi, da de les actet de les reunions eowistoriab fw a la premsa local. Aqul
reproduim h circuhr que, dzs dz la Dipuracid prouisional dz la Genetulitat, cs va ?4viar
a tots eb ajuxtamentt amb un e*mplar dz I'Btatut d" Nitid pet tal qae eb consistoris
poguetsin celebrar el plebicit per a lhprooacid de I'E tatut.
Lhlte document & I'aaa dzl contistori d'en Feliu Titra en qui iaproua I'Btant.

dOVBRN DE LI CENERILITAT
DE CAfILUNYA

Als clccr€s dc] ?Icblsc!r il'Ajunra!0€nr6quc ar6t6r'ElrE I'apa!t6r b) de I,ortlc:e ?2 dclDccret d6 Ia c€b€ralitar del 15 do nsi8 dsrrc!,r !6!que en tlDgueu colerrodcDi, E,ls gler detra@tro-us un €:€nplor d€ L'Es?ATm Di CATAH-
flYA aprovat Enrl per 13 Drpur.c!d lrovrsjJnaid€ Ir G€ne!6lltat.

. No dubto qu€ 6qu6st iluntancn1 sabld fer-sccdrrcc.d6 I€ tlasoendalc!3 alol :rnont 1 d_ for-nl}oriancla que t6, per 6I'cgdcvcDrdcr dE CDta_ruays, que squ€st ESTATUT ooEpil 8Eb l,adhesiJurdatne ile rois eIs oJultsEcnrs 1, pcr r1ro,clcc fillsa€s sar I f€r apel.lecrC at vostrc 6;?c_rlt par!1dt1c, sea!} que €.I alllle1D1 aEb Iopre6lddncla d€I qual us hoDoreu, oirovsri !3:6cJAD€c16, I'ESTATI'T quc Io lost:a t.r!a \a d6
I,resoniar 6 fes Colis CoDstiruonts.

Cat que l,alunta&ent pron6.rl I.eco-it o!6n6o p€r tot 61 ellert d1a .{B .A.quesr ocold ho dcs oenlfeslar ql s.6provo o no :1,ES_TAlm. Tot sogurt Oosprda, us.,rJt!€/.uc vi--
Sueu cobullca!-to tctearafrclacE! o ro Ce:s:r-Lltat, 6part do Ia conuDlcscjd o...!cj,rI -uc des.
Pr6s escala!1, p€r o ta quel.,lt1:Iczc..u eI
r orEur€r1 que ua adJulieb,

Ylsqueu rdolts anys.
aaRcEIoNA, 14 dc jul1ol 1931.

s6nyor .alcald€ d€ llotl-a|

(Docutuentacili de |'AMMU )
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Annex 3 (conrtnuzcit)
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Annex 4

Portii Cbrer d'Un {icoci6 Morxisto
(P o u. N4)

61. FtopOblic., 6

SABAOEIT

CIRIIFIqJ!|.: qr6 .t noBi!€ Prrtl!, 66ta oo@i1rulS s

ilol Vallas, aE! iloDlclU llovlslonal al ca!r.! d€ Pl

aaU,62.
La Jurta.sti coEposta ilolr s€8lt€at6 ooEp&y6:

Pr.61d6ot: JOSP COI]L CoIP!!IY

s€cr€tar1i EoNA\ratrtltnA AlllIrTIItR FUctDl

Uo11€i

ca*.r: LIquSL ADAI.

El du. c6ltttlqu€c alE

.1036-

!1 ColtrT! co

Lbcnbre dz 1936, una uegadz que el Comiti dt Milicicr Antirtixites is dissob des del
Gouern dz la Generalitat, et dzcteta h contincit4 dz nous consittois. A Molbt li
corresponeft 22 couellzr en la ptoporcii d.e 6 couellm dERC, 6 dc 14 CNI 4 dll
PSUC, 2 dl h UR, 2 dAC i 2 del POUM.
Lblcalde, en Feliu T ra comunicari ab partits i orgaaiwcionc sindicals de Molht
aquettd propotcid perqul clegeixin els ciatadans quc han d'exercir el cinec de conselln
municipal cn represcntacid de ks respectiuct organitzacioxs, ex el nombre i proporcii que

eb conespon.

Les rctposta d algunes d'aqueses organitzzciow sdn els documents qae a continuaci|
rcptuduim,
(Doanentacid dc IAMMV)
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c. N.T.

E.[?AE], AI,TONSO SAIINAS,

JOSI' DOMINGINiZ }IIIJAVIIA.

JOS' SOTO eARCr.A

AGUS1IN BACHS VIIT
IEIStsO TAI.I,S RUIZ

IITONSO FAIOIIERA CASTCI,IS

!a.'qua lancEag an c.nacitdlcnt. dcl
esta v1t1a tr,aira l.s cfcctat y fin.s

a. t. T.

Milicias Antifascistas de Catalufra
MOLLET

En asaEblce cclcb"eca Cc dclcgaios a. 10r-!cepectlvoa
slndlcataa alc !a&.s dc ia C.N.I. aa accralo noobtar co4o

c.nso;.rat rc})!caanicntcs d. dicha orgatlizecidn a ios
c.npaii.roa qLr c acrntiruacj,6n 6c :iencloaan.

Juzged. uunici.lel
canriguiantas.

dr

![.11ct 16 d. Octubr.
P.r la C. N. t.

A1 cameraaa iuaz l,lr1nlcfle i -?c Ll.1kt.

Annex 4 (continuacid)
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Annex 4 (continuaci6)

ctr.JrRt

]r0u.t I
uou.i t3 it! octulr. dil. 1916.

t S!. JutA6 Mulcllal d. [.11.1,

rcu6.D !.but dcl eoBi!! c.!@Ic!t d.l dl. tt'rn! qoc fr r.fc.cncia
I la c.lrtltucia i!.ts nous c.nc611s Duicipals ! c.n..qu.DtD6r+ c.olllnt !1
.Ii8p.6!t !.1 Butu,.ti O!1c1!1 d. 1! Ccn.E11t!t d. Cataluy! .n 1. s.y! pan
dl.p.alt1v! 1.a !a 6cr! 1!t.!prct!c1a.n quni !t n.!b!. d. lI.cB,qu. c.r-
!..!.nt a h !.siE .rg!rltr!c14, t.n1E ''1'b.!.. d6 !r.s!ni!! .lloita@t
p.! als ca.!..8 d. laAld.rs lunlclp.is, .ls c.r!r!y€ 6.gu.rts:
J.s.! F.rE6y t.r!.!ts.- P.I.grt !i ?I!E.tl.s,- J.6.! Uleu R.!.tIa,- .

J..E r!}lls L1.!.il!.- ,t.ciEt {!rquln. F..R..: R..s.nir il!.1s rl,bc!r,
.l qu. ).1 c.l'lqo.d lols .t.ctcE c.!..au.nts! l

. - _ll
v.1.! !r c.Ert.! p.!., .n !1.!a'c.!sct.ncr. I d. ud ;*; i."-

0.n..!1. qu. 1.. t.c..ta qu. !63i.!.. p.r c.brl! !.! o.nca tl,.p.rtlt. ra-
.-!:.:.:p!...at.t. lnt rl c.Ds.II il. 1a C.a.n]j,taL__1 qu. .! ls l.clljt.t u. .i1.-

qa1 quc lr crourqo.

vlsqu.u D.Its ..v" r"r u" a" clt.r-y" r tl. 1a Rcp$Iiai.

Ji:jt_11
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laumel. l r Ber€nquar M.ILLET T.ltfo n 72

Siv.rt r.but cl, r.u ocru!6rt dr.tu1, d.n D!nt-!I.r .Ii n.!s d.li
c.!p!ry. qr. h.r il. !.ra!r prrt il.I r.o c.!3.11 l{ut1c1p.l d. x.U.t
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Aqxaa ctpia ls una dt lzs a*es dincauucii que et uan cnuiar a h Comitsii &
Retpotsabiliux dz la Geteraliut per a h xua bgalitztcid,
En bt comxnicatioas dhpropiadd sbl,lzga com a motiu fu Ia ixcaatacid lbbandn &k
blnt pel sea propieai, que aquctt tt corndoat facci.&, i h necesiut Etz tl &b bhs
lbrga sme incaxalor po al smtei dcl pobb o dzls nts pcis.
(La fuatmntacii d'incauuciot es troba a I'ANC,)
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Annex 6

Pcr al dc donar acollida ah refigiats dc guera h Gencrulitat ua ctear cl Comisrariat

dAsistincia ah Rcfugiats, des dbn cs disnibuien eb reflgiats peb &fetents municipk dz

Caalurya, sent ek ajuntament els encattegat de facilitar lbllotjament ak refitgiats.

El setembre dz 19j7 el nombrc de rcfugiat a Mollet eta dz 554 i an4ua creixent, com

ho certifca aqaest dtcxment &l Coni$oridt d',&tistlncia ab Refugiats.
(Docament dz IANC.)
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Annex 7
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Aqresta caru h ua esciure xn noi dz dtset anys, en Joan Pahu qt e o'a marxar 4ll;'ont
com a ulxntai amb la Colamaa dzl Vallls. L'hem scleccionada pel ru gran coningut
hami.
En Joaa ua anar al font d.Almudzuar amb el cor ph d'il.lusiri, pottant ek ideab fu les

JJLL dz Catalarya i disposat a matar i a moit per elb.

Et Joan no ta tomar ma|
(Doamenucli de h fanilia Palou.)
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D:prepara[iur

La Generalhat, des del Comissariat de Propagandt, ua ed.itar una slrie dt fullas
dexinax a la pobkci| ciril amb conselh i iutrucciot sobre lzt mesaret que ln pobkcid
hauia dz prendre en cas de bombardeig,

AquetteJ imatgr corresPo en al fullet 'Qui has de fer dzuant la guerta abia, que el
Comissariat ua publicar el 1937.
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Nommamcnt ofcial dzl primer presidzntgestor dz lAjxnamcnt dz Molht, aa cop hs

tmpa nacionab aan entrar a h nostra localiut. SetiL n alfercs, ea Juan Martt Vihnooa

. qui nomenafu lbhaAz, ex Simel Rabasa. Aqaest, pcr Ia seua banda, nommatl hs

personet qu han dt tcbalhr amb cll com a consellqt.
(Donmntacid & I'AMMV)
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AYUNTAMIENTO T)E MOLTET DEL VALGS

rn .at..r&i6' . fr ..c!tto i.l
.i. 1? lrr .crolr .n .1 qu Flr.lh llaon.r
r or.o.il.!t.. .obr L 6.rdsot ob..na. ror
JEIUS C.rtllros crlclr .r. a .!o. il. .ad.srt!
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.a.!t.. d. .1 .lrotlllrL r.d- qu. .r r![n-
auo &r.. .Ii.d. .r.r.rt'rh. .& .r .6{! G
:r.i.! l!t'..d r r..$a arst.d. .r tdt.

Dt..Bd..'.o.h...'o.,
r.1l.l . 24 n. l.o.t d. l9ao

!.!or1!. d. tdrrd.ts.

Informc ry.e es fa fus dz I'abaAia. LAjtxtamcnt ua con$itt ir una Comisid d'Informa
amb I inic objecir dt donar resposta a les dzmandzs nbre I actind nciopolhica dzh se*s

(Doamcaadd dt IAGMG.)
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Informe que ehbora el Cap dz la FET
(Doa.mentaci6 de I AGMG. )
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lzcil.il tdt.!, lld.lao !o oD.-
teto .1.@F bu.d oditqot! to-
sr. les!6 rolut.ilo .! .t .-
lal6tlo-rlJo ot.! d. 4t ll@do
e F@t zo t !. taDoll U ooll_
llih roi .r d-o. d. dDslr !.-

lc

r1run. d. EDIo

btforme que redacta el cap dz h Gutdia Ciail dz Mollzt.
(Donnntacii de IAGMG.)
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.Lo t9ar, y .or.rrr.rl. . lo (ue dddDi n. d
.'tI.rlo 1,' do l. Ord.\ do l. pr.rid.!.ir
a.l Gcbi.'ro, dz rt do E.br.!o d.t.a. rc-
r!.1, rr.ro . Y. , r? Jir.e i.I.6.- r
.r.. Dn...i6\ .o^ l. &a.D.jr ro'iblo. .t
dir.o.lalu nr6\d?rl.rh. dcirl.r.'aN..

i**
Etf 4f5

., , tlur.da.^ rn!..i6( Ja
rri.i6^ rhutd. L 160lu<i6\ A.l r'odrojlai.i.l qo?.o lo.'an.ts-lt hri.di..in\
C.rcD!o; por lo hn,.,.rrd6da V. -tno rc.r..roio!D. r.h.h <.ndar ti.;u
.ri'.rio p!.do. n. r.o..d.r.a . l. li!*bd
+r h...j6.do rdnro.

rlFrsrqN dCEL(jL^q

*c**);-.'g6g1g

En i:* qxe un prcsonet poguls nrtir en llibertat condicional dzs de h prc , es fefu tna
consxlu a I'abaAia dzl municipi on bauia
ptocedia o no la concesid de h lliberut.
(Dorumentacid fu I AMMV)
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Dra. d t .trca toa u{YlPu colll!/t. tlraa-r .1.i..!& a. Drl.l6r .ltddr lr t-.lb
.l,a! a.l !E-.o lsal.Ol {.. !. L .16r.
'[ataia 

F..r a n.la1r .! ad! nll. allr
rtrrfu tloftdani..

Lc q- tr.rlllo a !.s. t'-l - ca-
.CEta lta t .liaL..

Iaa ttai. a v.l. rait .!-.
L:l.L.a .12 i Jrll. a. 1t!.

EL [€I!DE

Iltn 9r. lrndo! a. u d,rrln .|lr!.t .. ttr(Eal|.

349



J

#
'.1i:Eg

;!
il
3ir*l

,l'i
.l
:

t
e

a
E

€lill:;

iiiliii'i-ii
EiiiiiEi,.:" €+

'EEilt*-i lEii
ff :'*'*l

Eilr ?l \5'gi'rl \ 'aF I r
1! \*---

Aqrcst ls un modzl d'una peticid dinfomte que adrcga cl cap dhn camp dz pretours a
lblcal* dc Mollet per nl dt proccdir a h classifcacil d'un pretonu (qutn ja cren a I an1
1942).

1 Doatme n uci d dt l,4ltI M V )
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Mollet Liberado Vlva Ftan(o lArriba EsPaflal

SATVOCONDUCTO

A laoot de D.

oeciao de elo localidad, .t ar'i.oizodo Pot esld CornondanciaMi'

litat gorc trasladtrse a

y tc1nta a etta goiloci6tr p4jra alnrl,;lot de

togoulo a las ontoidades no h gongar

impedi snlo alguto ctt nt manclto,'

lrlollet t-d. de 1939.

tlAl(!ld.,

Aio dz Io Victoda

El ComlMantr Mllll'lr.

Inp, vd.. C.beLrl./,,,

Durant nt lhny 1939 cs ta exercir ax contol politicomilhar nbre h pobhcid dz Mollet

moh igorir iom bo demott a zquett oralwcorducto,, doatmettt necessai per aLc

ciutadt* qoe volguessin daplzgar+e fora dz Ia. Iocalhat Hauia dbsar signat pet

I'abaldz i d caP miliur fu Mollct
(Docummtatid fu I'AMMV)
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Annex I I

Seludo a Franco tArrlba Espafi!!

f,i/. /** Fo,,r/"*!ltn,&m, d. !o, hn^4 q!. n6 
^o^ 

,ido dtualo, p.t ta jur.ia .hpt.ada.. io

tmnto. con t., hna., nno, s d. a,\$, t1-t c_,"e,izt !.zb;, d i*ah. rut:^k qu. ot@i.n
nu.,ha pohtd6^ Fm 

"* 
a. u -.;"," *a".t411*e ,i.ot" .t q* ,*,ii" p",o qu. aa aeju oa. ra

^&;' :::l;:.;:#*{.' 
d' 6uq 

'pa;''] s n pzd'' e a a' h' a" d ".^ 10 a h .!.a

,,t,,-.,,,,,,*"",,,,,.#Y16.,a^Fo.ak,aaatos,.nan,.ntoa,Motht.yFd\u,o.q.n.

.." ! d. otuio

h4 nn aa.o d. aopuat at.azru d.cini..b e. I. ^!e E p.'!a, u.., c,o.a. ! Li6n,

.rqu..oro qo, r. n.n 1o' [u.no,.uda.t N,

Kiao a. oud. a'^itlio tun.

!H. d. .rta p.,lsli,ia^Fnao

E,Fi. Nkbml cu" .onna"a;

eli.nt6 naddor, qu @^ " hat^6.o .,lu+h ! eu. 6^ ,u ui.ta. 
^o, 

ot..dann
:. ! A. nztaife co^iuab, Ai.i..on qa @n !, ,!ia t.! Ctorioo M..b art Cau-

n.t r.t do anha kaba o candbaa
." ln 8"".o a. uh louLd.d, pi &aaa tolon.^l. ,ot 1.. P.Bom, e!.d.l.ta.a .t Ju.oad a. oh;. ! q"" a"u^i -t., -^F*^ ni

S,. Co .iJ."l. Miln., J.

t.L J. r. F. E. T. y d. t..

U. O{"-l J.l Ei*ir..

D.L,e.do J. A!,ilio Sct.t.
D.t.e.J" J. t. C N. S
DJ.g.J" Aq"l"t.J. t. c N. S
Sr lEedo, Munidr.t J. !.iiJ.e
Sr. C-dd'Dn MuidFt.
J* J. F.L,'q. Fmi...
J.I. LA'I J' Pfu V PE.$'NJ.
s-. o.r.e.Jq J. 8;". '

J. O. N.

- 4.1939.

r. Pd

.Mi esfietn para h patria, ua ser un projecte del primer consistori fanquista per a
canstrulr uaa noua esgllsia i cobrit el torrent que trauessa Mo/let.
Per sufdgar e/ cost de lzs obres a uan obrir dos tipus de subscrlpcions: und de les peooner
i entitats que ,oluntAriament uan contlibuir amb dportacioxt mone ries ( ns j70
contribuents) i una ahra llista en qui era lAjuntament el que fxaua la contribudo que

ni eA$urno lraln h ?alta
Ofrzctmienfo eeonomlco numero
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S.l.,do a Franco lAr.iba Espan!l

mi e.harrro fran h lratldo

Ofrecimienfo de presloci6n pasonol oolunforio.

l.lr

ff1'-?Ru, AbalL .t Mott t, i^aitdndolc a rco*nt q cl ploa

C. Obn' A. ra^.ddi.ato ! cagnndccidi olLt lJ baantani.^to .L la lgL.i. Pdtuqtial,

c.no ta^6ian .I db.it .l Inttno aotnnt q a@sh ailt., ol,..iandos. .I lnant a

cny.ent cn Io lona sigti.nt.: pot ptc cr.onal volutrtarta Y

d..lh1crc..d.. pot lo. dla. quc..6n

:r :l

Annex 11 (continuati6)

eb conesponia pagar a cada persona (uu 90 contribuents). A mls a m6, mohes persones

es uan ueure obligadet a realitzar prestaciorx personab, com el transport dzl matetial
dbbres amb eb ru propi rhicb (anes 100 persones mls).
(Documentacii de l'AMMV )
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' No hi consrcn els noms que apareixen a les pirgines de quadres i il.lustracions.
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Cadis, 294
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Burgos, 294

Giona, 124, 218
Gran Bretanya, 244
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