
Judicis il·legítims

Índex
Pròleg.........................................................................................................Pàg. 2

Introducció.................................................................................................Pàg. 3

Composició dels Tribunal...........................................................................Pàg. 5

Codi de Justícia Militar...............................................................................Pàg. 6

Expedients:
 Maria Dorca Blanch........................................................................Pàg. 8
 Maria Ferrer Terrades.....................................................................Pàg. 11
 Catalina Juanola Teixidor................................................................Pàg. 14
 Consuelo Albert Ribera...................................................................Pàg. 17
 Enriqueta Juncà Matas...................................................................Pàg. 21
 Camila Lloret Altafulla.....................................................................Pàg. 25
 Marta Collgros Sargatal..................................................................Pàg. 28
 Sara Isern Oliva..............................................................................Pàg. 32

Conclusions...............................................................................................Pàg. 35

Bibliografia.................................................................................................Pàg. 37

1



Judicis il·legítims

Pròleg

Aquest treball de recerca es tracta d’un estudi sobre els expedients dels Consells 
de Guerra fets a dones republicanes que vivien a Figueres. Tots aquests expedients son 
consultables a l’Arxiu Comarcal de Figueres gràcies a la feina feta per l’Associació de 
familiars Repressaliats pel Franquisme que pretén posar a disposició de qui ho vulgui tota 
la documentació que fins fa poc era molt difícil de consultar.

Personalment volia fer un treball de la temàtica de la Guerra Civil Espanyola perquè 
coneixia gent propera i familiars que la havien patit i a més volia conèixer amb més detall 
aquest període històric tant destacat en la nostra història. El meu professor d’història em 
va explicar que hi havia aquests documents a l’Arxiu Comarcal i que es podien buidar per 
continuar així la tasca realitzada per l’alumne Paola Garcia en el seu treball de recerca per 
donar  a  la  llum  aquests  documents.  Es  tracta  d’uns  expedients  que  mostren  unes 
persones de la ciutat de Figueres que van ser jutjades injustament a causa de la repressió 
franquista  i  de  gent  amb  noms  i  cognoms  que  realitzaren  denúncies  per  revenges 
personals que van costar la vida d’unes persones o bé que van perdre uns anys de la 
seva vida empresonats. 

Vaig escollir treballar Consells de Guerra celebrats a dones per la raó que coneixia 
una  dona molt  pròxima a  mi  que  va  patir  durament  la  repressió  franquista.  Va estar 
empresonada durant  tres  mesos perquè el  seu  germà era  del  comitè.  Durant  aquest 
temps li van fer multitud de interrogatoris per que confessés on estava el seu germà, però 
gràcies el seu caràcter mai no van saber que es trobava exiliat a França. El pitjor encara 
no havia passat. Quan va sortir de la presó es va trobar amb un ambient totalment hostil 
molta gent li girà la cara, no la volien en lloc per treballar, pel carrer els crits de “roja” eren 
habituals.  Per  sort,  amb el  pas del  temps,  tot  això  passà i  pogué refer  la  seva vida. 
Malauradament,  aquesta  dona,  poc  abans  de  fer-li  una  entrevista,  se  li  diagnosticà 
demència i no li vaig poder realitzar.  

Realitzant aquest treball me adonat de com va ser de dura la repressió franquista i 
de com anul·lava les llibertats i els drets de les persones. Això m’ha fet canviar totalment 
el meu punt de vista de la democràcia, un sistema que molta gent critica i valora poc, però 
que  no  se  n’adonen  de  les  llibertats  que  disposem  gràcies  a  ella  com  la  llibertat 
d’expressió, el dret a vot, etc. A més he conegut una part de la historia d’Espanya molt 
desconeguda que, de mica en mica, gràcies el treball d’associacions com la de familiars 
de Repressaliats pel Franquisme, va surtint a la llum, però que ni s’ha explicat en llibres i/
o enciclopèdies ni es difon en els mitjans de comunicació. 

Durant l’estudi realitzat he vist la il·legalitat d’aquests judicis i del seu procés; els 
testimonis parlen d’oïdes, o bé no coneixen el processat i, sobre tot, l’ànim de revenja que 
hi ha en aquests documents. Per tot això se’m fa estrany que fins al novembre de 2007 no 
es reconegués la seva il·legitimitat en una llei aprovada al Congres dels Diputats en la que 
també es va condemnar el feixisme.

2



Judicis il·legítims

Introducció
La Guerra Espanyola entra en la recta final  quan el  15 novembre de 1938 els 

republicans van retirar-se de la batalla d’Ebre, llavors,  en pocs mesos, els franquistes 
conquereixen la resta del territori que els hi quedava. Així doncs, l’1 d’abril de 1939 el 
general Francisco Franco proclama a Burgos la seva victòria i la fi de la guerra. 

Però aquell 1 d’abril també comencen a funcionar a tota Espanya els Consells de 
Guerra.  El  principal  motiu  de  la  seva  creació  va  ser  per  donar  forma  a  un  procés 
“burocràtic” per justificar les matances indiscriminades que fins llavors s’amagaven a les 
foses. No serà fins el 1975 quan, amb la mort de Franco, deixaran de funcionar. 

L'aplicació d'aquesta forma de “justícia”, on de cap manera s'establia forma alguna 
de garantia processal, permetia una coartada legal destinada a emmascarar legalment el 
que no era sinó un simple programa d'aniquilació reglat  des de l'incipient “Nou Estat” 
franquista. Seguint instruccions del Generalísimo, es procuraria que les execucions fossin 
precedides  per  un  Consell  de  Guerra  “sumarísimo”  (ràpid),  on  es  qualificava  com 
“adhesió”  o  “auxili  a  la  rebel·lió”  qualsevol  acció  de  resistència  realitzada  contra  els 
revoltats. Una aberració jurídica per la qual els rebels són jutjats i condemnats com a tals.

Els sumaris són els documents dels Consells de Guerra. Un sumari és una carpeta 
on, des del moment de la detenció d'un roig, es van acumulant documents: la denúncia, la 
declaració del detingut i dels testimonis, proves de càrrec, diligència aclaridores, informes 
de la Guàrdia Civil, Falange, Ajuntament i Policia. De vegades, s'aporten "avals" a favor 
de l'inculpat,  així  com l'informe final  de l'Instructor.  Passa a l'Audiència Provincial,  qui 
designa als components del Tribunal (president, ponent, vocals, fiscal i  defensor). A la 
vista de l'informe de l'Instructor, el Fiscal redacta el seu informe (en general, demolidor) i 
el defensor escriu unes dues o tres línies, demanant perdó per defensar a l'acusat o bé 
simplement demana la màxima benevolència. La sentència es realitza d’acord amb les 
valoracions del fiscal i, fins i tot, imposant freqüentment, penes superiors a les sol·licitades 
per aquest.

Els sumaris van ser redactats pels vencedors; són, per tant, documents inculpatoris 
en  un  sistema  on  no  existeix  cap  garantia  processal;  on  les  declaracions  s'obtenen 
sistemàticament sota tortura i xantatge, on s'estimula la delació sota promesa d'alleujar 
les
penes, quan la opinió dels denunciants i informants, es converteixen en proves amb igual 
o més pes que qualsevol altre.

  
La  minuciositat  amb  que  està  confeccionat  un  sumari  (nom de  cadascun  dels 

intervinguts  (ja  sigui  processat,  denunciant,  testimoni,  etc.),  sobrenom,  edat,  domicili, 
professió,  militància política,  idees religioses, estat  civil,  nombre de fills,  nivell  cultural, 
etc.), ens permet establir estadístiques amb multitud de camps d'estudi. La descripció dels 
fets  (violències,  robatoris,  requises,  extorsions,  incendis,  detencions,  etc.)  permet 
aproximar-se als esdeveniments que realment van succeir (encara que no exactament 
com  apareixen  en  els  documents,  molt  controvertits),  aportant  dates,  hores, 
desplaçaments, persones implicades, etc. Es descriu des de la climatologia, fins a la roba 
que vesteixen, el llenguatge que empren... En els Sumaris apareixen fotografies (com a 
proves), en alguns casos de gran valor documental quan el fet és transcendent; hi ha 
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cartes  personals  intervingudes,  diners,  rebuts  de  quantitats  exigides,  nòmines,  llistes 
"negres", retallades de premsa, pamflets, cartells, etc.

En resum podríem dir que aquests documents són d’un gran valor històric que ens 
permet estudiar amb més profunditat aquesta etapa no tan llunyana d'Espanya.
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Tribunals de justícia militar

• President: Cap de l’exèrcit o de l’Armada
• Vocals: Tres membres oficials
• Assessors Jurídics: Havien de formar part del Cos Jurídic Militar o de la Marina
• Fiscal: Del cos jurídic. Llicenciat o Doctor en dret o carrera judicial o fiscal. Si no hi 

havia eren o be un cap o oficial
• Defensor:  Militar,  no  especialitzat  en  dret  i  moltes  vegades,  enemic  en  el  front 

combatent. 
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Codi de justícia militar
«Art. 237. Son reos del delito de rebelión militar los que se alcen en armas contra la 
constitución del Estado, contra el Rey, los Cuerpos Legisladores o el Gobierno legítimo, 
siempre que lo verifiquen concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1ª) Que estén mandados por militares o que el movimiento se inicie, sostenga o auxilie 
por fuerzas del Ejército.

2ª) Que formen partida militarmente organizada y compuesta por diez o más individuos.

3ª) Que formen partida en menor número de diez, si en distinto territorio de la Nación 
existen otras partidas o fuerzas que se proponen el mismo fin.

4ª) Que hostilicen a las fuerzas del Ejército antes o después de haberse declarado el 
estado de guerra.

Art. 238. Los reos de rebelión militar serán castigados:

1º) Con la pena de muerte el Jefe de la rebelión y el de mayor empleo militar, o más 
antiguo, si hubiere varios del mismo, que se pongan a la cabeza de la fuerza rebelde de 
cada cuerpo y de la de cada compañía, escuadrón, batería, fracción o grupo de estas 
unidades.

2º) Con la de reclusión perpetua a muerte los demás no comprendidos en el caso anterior, 
los que se adhieran a la rebelión en cualquier forma que lo ejecuten y los que, valiéndose 
del  servicio  oficial  que  desempeñen,  propalen  noticias  o  ejecuten  actos  que  puedan 
contribuir a favorecerla.

Art. 240. La seducción y auxilio para cometer la rebelión militar, cualquiera que sea el 
medio empleado para conseguirlo, se castigará con la pena de reclusión temporal.  La 
provocación, inducción y excitación para cometer el mismo delito, cualquiera que sea el 
medio empleado para conseguirlo, se castigará con prisión mayor.

Art.  241.  La  conspiración  para  el  delito  de  rebelión,  se  castigará  con  las  penas 
inmediatamente  inferiores  a  las  señaladas  al  mismo  en  los  respectivos  casos.  La 
proposición, con la de prisión correccional.

Art.  222. Será castigado con la pena de muerte,  previa degradación en su caso, el 
comprendido en alguno de los números siguientes:

1º) Que abandonando sus banderas, entre a formar parte del Ejército enemigo.

2º) Que induzca a una potencia extranjera a declarar la guerra a España, o se concierte 
con ella para el mismo fin.

3º) Que se levante en armas para desmembrar alguna parte del territorio nacional. Los 
individuos de las clases de tropa que no siendo jefes o promovedores incurran en este 
delito, sufrirán la pena de cadena temporal a perpetua.
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4º) Que, por favorecer al enemigo, le entregue la fuerza que tenga a sus órdenes, la plaza 
o  puesto  confiado  a  su  cargo,  la  bandera,  las  provisiones  de  boca  o  guerra  o  le 
proporcione cualesquiera otros recursos o medios de ofensa o defensa.

5º) Que seduzca tropa española o que se halle al servicio de España, para que se pase a 
las filas enemigas o deserte de sus banderas en tiempo de guerra.

6º) Que estando en acción de guerra o dispuesto a entrar en ella, se fugue en dirección al 
enemigo. Se considerará que la fuga se ha verificado con dirección al enemigo, cuando el 
acusado no justifique que el delito cometido fue otro distinto

7º)  Que  directa  o  indirectamente  mantenga  relaciones  con  el  enemigo  sobre  las 
operaciones de la guerra.

Art. 219. Toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente, 
con sujeción a los preceptos del Código penal común.»
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Maria Dorca Blanch

• 35 anys
• Vídua
• Natural de Salmori, veïna de Vilamacolum 
• Filla de Francisco i Dolores 
• Mestra Nacional 
• Estatura alta, cabell castany, ulls castanys, nas recta, boca regular
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Declaracions  

A la Comandància de la Guàrdia Civil de Figueres

Maria Dorca Blanch (Acusada)

• Era militant del POUM i del sindicat UGT.
• Va anar a l'església per retirar imatges i objectes però ignora els autors materials 

de la seva destrucció.
• Té un germà empresonat en un camp de concentració.
• Fa  constar  en  la  seva  declaració  que  volia  ser  considerada  persona  d’idees 

d'esquerres durant la dominació roja per la seguretat de la seva família.

Ernesto Sallera (Alcalde de Vilamacolum)

• Era d’idees extremistes.
• Va formar part de comitè roig que va funcionar en el poble del qual era l’element 

més destacat.
• Juntament amb l'alcalde roig fugit a França se la considera màxima responsable 

dels aldarulls comesos al poble.
• Era  una  persona  indesignable,  desafecta  a  la  Causa  Nacional  i  de  conducta 

immoral.

Davant Jutge i secretari

Miguel Vila Sala 

• Va ser mestra de la localitat.
• Te idees d’extrema esquerra.
• L'acusada va ser la màxima responsable dels aldarulls que es van cometre al poble 

de Vilamacolum. 
• Va forma part del Comitè Roig del poble del qual era la màxima responsable.
• El  comitè  i  en  especial  Maria  Dorca  són  responsables  de  detencions,  multes, 

saquejos,  de la crema de l'església i  la destrucció de les seves imatges; de la 
detenció i el posterior assassinat de Juan Simón Teixidor. 

• Era una persona indesitjable i desafecta a la Causa Nacional.

Agustí Dalmau Codormí

• Maria Dorca era d’idees extremistes fins a tal punt que va arribar a dir que “S'han 
de matar a totes les persones de dretes de set anys en amunt”.

• Formava part del Comitè Roig de la localitat i va ser la màxima responsable de 
saquejos, detencions, etc; fets al poble.

• La processada era la persona del Comitè que tenia més poder i influencia. 
• És considerada un element perillós i indesitjable i desafecta a la Causa Nacional. 
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Maria Dorca Blanch (Acusada)

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.
• Reconeix haver estat al Comitè Roig de Vilamacolum.
• Nega  absolutament tots els altres càrrecs que se li imputen.

Sentència (23 de març de 1939)

Reunit el Consell de Guerra permanent numero tres de aquesta plaça per veure i 
dictar les causes acumulades seguides per el procediment sumaríssim d’urgència contra 
els processats.

Resultat: Exaltada extremista abans i desprès del Gloriós Moviment Nacional. Va 
formar part del Comitè Roig de Vilamacolum, sent element més destacat dintre del mateix. 
El Comitè a que va pertànyer imposà multes i practicà detencions i saquejos així com 
ordenà  la  destrucció  de  l'església  parroquial  i  la  crema  de  les  imatges.  Entre  les 
detencions ordenades pel Comitè destaca la de Juan Simón Teixidor, que més tard va ser 
assassinat. La processada va arribar a dir que s'hauria de matar a totes les persones de 
dretes de set anys en amunt.

Fets provats

Considerant: que els fets relatats i que el Consell declara provats constitueixen un 
delicte de rebel·lió militar que es defineix i pena l'article 237 i paràgraf numero 2 del 238, 
tots  des  del  Codi  de  Justícia  Militar  i  del  qual  delicte  són responsables  en  concepte 
d’autors els processats  números   de l’1 al 7 inclosos del primer dels resultats anteriors i 
d’un altre delicte d’auxili per cometre la rebel·lió militar , definit i penat en el paràgraf 1 de 
l’article 240 del citat codi de Justícia Militar i del qual delicte són també responsables en 
concepte d’autors els processats.

Considerant: que tota persona responsable criminalment d’un delicte ho és també 
civil. 

Vist els articles citats i a més de general aplicació.

Diem: que hem condemnar a la processada Maria Dorca Blanch a la pena de mort.

Rebaixes de condemna

El 23 de març de 1939 li rebaixen a la condemna a reclusió perpetua.
El 13 de març de 1943 li rebaixen la condemna a 20 de anys de presó.
El 22 de setembre de 1944 li liquiden la condemna i la posen en llibertat. En total va estar 
5 anys a la presó.
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Maria Ferrer Terrades 

• Filla de Emilio i Anita
• 29 anys
• Natural i veïna de Figueres amb residència a Sant Miquel de Fluvià
• Soltera, mestressa de casa
• Estatura alta, cabell negres, ulls marrons, nas recta, boca regular
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Declaracions  

A la Comandància de la Guàrdia Civil de Figueres

José Torroella Ferrer

• Es  va  manifestar  contrària  a  l’alliberament  dels  pobles  de  Catalunya  per  les 
Glorioses Forces de l'Exèrcit Nacional.

• Portava una pistola de 7,25 mm amb abundant munició.
• Va anar amb els milicians i els hi va ensenyar les cases on podrien trobar objectes 

de valor per desprès, juntament amb els milicians, saquejar-les desprès; com per 
exemple a la escola “Els Fossos” dels Germans Maristes. 

Maria Ferrer Terrades (Acusada)

• Nega que hagi fet servir una pistola i que n'hagi tingut una en el seu poder.
• No va assaltar  la residència dels Germans Maristes a la que tan sols anava a 

buscar menjar.  

Davant jutge i secretari

Julián Albero Vega

• En els primers dies de la dominació roja la va veure acompanyada de milicians i 
membres del Comitè.

• Va fer serveis en un local del Comitè.
• Ignora que portés pistola ni que formés part de la requisa efectuada a la escola “els 

Fossos”  dels Germans Maristes.
• Desconeix les seves relacions amb el Comitè.

Juan Flori Darnes 

• Tenia una dubtosa conducta moral.
• Era amiga dels membres del Comitè d’aquesta ciutat.
• Va ser la companya d'un dels membres del Comitè anomenat de cognom Torroella.
• El comitè va fer aldarulls, saquejos, destrucció de temples i assassinats però ignora 

la participació directa de l’acusada en aquests fets.
• La veu capaç de haver intervingut en actes del Comitè durant el domini roig ja que 

és considerada una persona perillosa i desafecta a la Causa Nacional.

Clemente Calvo Riera

• Era d’idees extremistes i militava a les Joventuts Libertàries.
• És cert que en la seva vida havia  mostrat pocs conceptes de moral femenina.
• Es tractava d'una dona totalment contrària al Moviment Nacional.
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José Sala 

• Durant el domini roig l’acusada va ser companya d’un dels elements més destacats 
del Comitè, un tal Torroella.

• Va intervenir, juntament amb el seu company, en el saqueig del convent de  les 
Religioses del Immaculat Cor de Jesús.

• Ignora que hagi participat en altres delictes.
• Considera que l’acusada és un element desafecte  a la causa nacional.

Maria Ferrer Terrades (Acusada)

• Reafirma la seva declaració feta en el Comandament de Guardia Civil.

Sentència (24 d’abril de 1939) 

Reunit el Consell de Guerra permanent número tres d’aquesta plaça  per veure i 
dictar les causes acumulades seguides pel procediment sumaríssim d’urgència contra els 
processats.

No sembla que hagi participat en la rebel·lió ni cap altre acte violent la processada 
Maria Ferrer Terrades.

Diem: Hem d’absoldre l’acusada Maria Ferrer Terrades. 
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Catalina Juanola Teixidor 

• 22 anys, soltera.
• Filla de José i Leonor 
• Natural i veïna de Figueres
• Estatura mitjana, cabell negre, ulls negres, nas regular, boca regular.
• Mestressa
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Segons l'informe de la Guàrdia Civil de Figueres se l'acusa de:

• Va ser la mecanògrafa del Comitè Roig de Figueres.
• Parlà en contra del Gloriós Moviment Nacional.
• Intervingué en manifestacions revolucionàries.
• Fou infermera de l’hospital roig.
• Està d'acord amb el Comitè Revolucionari.
• Posseïa 27.379 pessetes del comerç clandestí d'aliments.

Declaracions  

Davant jutge i secretari

Francisco Moya Jiménez:

• Era una persona exaltada d’idees d'esquerra abans del Gloriós Moviment Nacional.
• Anà  a  manifestacions  i  es  va  dedicar  a  postular  en  benefici  d'entitats 

revolucionaries.
• Sap que va tenir un altre treball subaltern en el Comitè Roig de Figueres, però no 

creu que hagi estat mecanògrafa per la manca de formació de l'acusada.
• Desconeix la seva participació en saquejos, però li consta que juntament amb els 

seus companys de negoci, estaven en un bon nivell econòmic.

José Bonin Val:

• Coneix la Catalina Juanola, una persona populista i cridanera en les seves accions, 
pertany a una família que aprecia les idees anarquistes.

• Anava  a  tots  els  actes  celebrats  de  caràcter  roig  en  els  que venia  postals  de 
membres rojos.

• Proporcionava articles al Comitè provinents del seu negoci.
• No li  consta  que ocupés cap  càrrec  al  Comitè  on  desenvolupà  serveis  com a 

infermera. 

Catalina Juanola Teixidor ( Acusada):

• En el mes d'agost del 1936 desenvolupà serveis al Comitè de Figueres.
• Va fer serveis d'infermera a la Creu Roja durant els últims mesos de domini roig en 

un hospital militar.
• Es va afiliar a la CNT per poder ocupa la plaça de infermera.
• Els diners que es van trobar a casa seva eren dels pares que tenen  una botiga al 

carrer Peralada.
• Les postals les va fer en dues ocasions en benefici de la Creu Roja. 
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Sentència (8 de març de 1939)

Reunit el Consell de Guerra permanent número tres d’aquesta plaça  per veure i 
dicta les causes acumulades seguides per el procediment sumaríssim d’urgència contra 
els processats.

Resultat: No s’ha aprovat que la processada Catalina Juanola Teixidor hagi realitzat 
fets delictius en contra del Gloriós Moviment Nacional.

Diem: Hem absoldre la processada Catalina Juanola Teixidor.
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Consuelo Albert Ribera

• Filla de Juan i Catalina
• 40 anys 
• Soltera 
• Empleada municipal 
• Estatura baixa, cabell negre, ulls marrons, nas recta, boca regular.
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Segons l'informe de la Guàrdia Civil de Figueres se l'acusa de:

• Pertànyer a un partit de esquerres.
• Ser encarregada de la neteja a l'Ajuntament de Figueres.
• Ser l'encarregada del Comitè Roig de revisar i registrar els objectes que pertanyien 

als detinguts a  la presó.
• Ser antireligiosa i propagandista.
• Autora de requises d’aliments que portaven els familiars dels detinguts a la presó 

per a ús propi.

Declaracions  

Davant jutge i secretari

Segismundo Seguranyes Tarré

• Coneix l'acusada a la que considera d’ideologia comunista.
• La va veure sortir  i  entrar contínuament del  Comitè de Figueres i  creu que era 

degut al comandament que tenia al Castell de Figueres.
• Era un element destacat del comando del castell.
• Era l'encarregada de treure el menjar que portaven els familiars dels detinguts. 
• No se sap si realitzà algun assassinat però per la seva conducta la veu capaç d' 

haver-ne realitzat.
• La veu com a un element perillós, indesitjable per a la Causa Nacional.

Paquita Collel Batlle 

• Coneix  l'acusada  a  la  que  considera  d'idees  comunistes  i  gran  propagandista 
d'aquestes.

• Al començar el  Gloriós Moviment  Nacional  es posà des del  primer moment del 
costat de  la causa marxista.

• Va ser designada pel Comitè com a encarregada de la custòdia dels presos del 
castell.

• Va tenir un mal contacte amb els presos i familiars.
• És una persona indesitjable i perillosa per a la Causa Nacional.

Ramon Fina i Caralt

• Coneix l'acusada a la qual considera d'ideologia comunista i afiliada a aquest partit.
• Amb l'esclat del Gloriós Moviment Nacional es posà al servei de la causa roja.
• Ignora si formà part del Comitè, però contínuament se la veia entrar en ell, armada i 

vestida amb granota de feina.
• Aquell Comitè la va encarregar del saqueig dels familiars dels presos i del menjar 

que aquests portaven i que moltes vegades no tornava.
• La considera una enemiga per a la Nova Espanya.
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Ildefonso Sánchez Botran

• Coneix l'acusada d'haver sigut veïns al mateix carrer.
• Amb l'esclat del Gloriós Moviment Nacional es posà al servei del Comitè Roig de 

Figueres el qual li encarregà fer escorcolls als familiars dels presos.
• La veia contínuament armada i vestida amb granota de treball.
• No sap si va prendre part directe en l'assassinat del mossèn de Figueres, però sap 

qui van ser els autors ja que tenia la màxima confiança dels caps rojos.
• Ignora  si  va  prendre  part  en  l'assassinat  de  persones  de  dretes  però  creu 

fermament que els va presenciar.
• Considera que l'acusada és una enemiga a la Nova Espanya.

Consuelo Albert Rivera (acusada)

• Mai ha estat afiliada a cap partit polític.
• En el castell tenia la funció de mirar els paquets que portaven els familiars dels 

presos.
• Nega que fos l'encarregada de custodiar els presos.
• Desconeix en absolut els autors materials dels assassinats comesos.
• No va prendre part en l'incendi i saqueig de l'església de Figueres.
• Nega tots els altes càrrecs que se l'imputen.

Acte del Consell de Guerra (16 de març de 1939)

Reunit el consell de guerra permanent número 3 de Barcelona en la sala de justícia 
de l'Audiència Provincial per a veure i dictar.

El senyor fiscal després de fer un detallat estudi dels fets sol·licita per a Consuelo 
Albert Ribera la pena de mort.

El senyor defensor després de parlar en defensa dels seus defensors, demana que 
la pena de Consuelo Albert Ribera la rebaixa de la pena d'un grau.

Es dóna per  conclosa la  sessió  restant  el  consell  reunit  en  secció  secreta  per 
deliberar i dictar sentència.

Sentència (16 de març de 1939)

Reunit  el  consell  de  guerra  permanent  número 3  per  veure i  dictar  les causes 
acumulades seguides pel procediment sumaríssim d'urgència contra els processats.

Resultat: d'ideologia d'esquerres abans de començar el Moviment Nacional, durant 
la  dominació  roja  s'afilià  al  Partit  Socialista  i  se  la  coneixia  amb  el  motiu  de  la 
“Passionària”.  Des dels primeres moments va prendre part  en la destrucció i  incendis 
d'esglésies i saquejos, que es perpetràven en el poble. Estava relacionada amb el Comitè 
i va fer serveis de vigilància en el castell de Figueres on es trobaven el presos d'ideologia 
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de dretes i als quals tractava amb duresa. Vestia de miliciana i portava armes. 
Fets provats

Considerant:  que els  fets  provats  que es relaten anteriorment  i  que el  consella 
declara aprovats, constitueixen dos delictes: un de rebel·lió militar, que prové de l'article 
237; penat al cas setè del 238, ambdós del Codi de Justícia Militar, que criminalment és 
responsable  del  delicte  en  concepte  d'autors,  els  processats  assenyalats  amb  els 
números 1, 2, 3, 4, 5, 6 en els resultats de fets provats. I un altre d’auxiliar a la rebel·lió 
militar,  que  defineix  i  sanciona  l'article  240  del  mencionat  cos  legal  i  del  que  són 
criminalment responsables en tal que autors, els processats.

Considerant: que tot responsable criminalment d'un delicte ho és civilment.

Vists els articles citats i demés de general aplicació, dictem que devem condemnar 
i ho fem a Consuelo Albert Ribera a la reclusió perpètua.

Va ser condemnada a 30 anys de reclusió. Va entrar el 21 de febrer del 1939 i en 
sortí el 20 de febrer del 1969. 
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Enriqueta Juncà Matas

• 42 anys
• Natural i veïna de Figueres.
• Casada.
• Filla d'Antonio i Magdalena.
• Alçada 1'75 cm, cabell canós, ulls grisos, nas regular, boca regular.
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Declaracions  
 
A la Comandància de la Guàrdia Civil de Figueres

Antonio Barruelo Cantenys

• Ser d'idees d'esquerres abans del Moviment Nacional.
• Afiliació al POUM i haver-se manifestat en contra del Causa Nacional.
• La va sentir dir a un pare amb la seva filla: “ vine amb mi que aquí hi ha feixistes i  

te la mataran”
• D'animar al seus veïns que cremessin les seves imatges religioses.

Maria Pau Figueres

• Coneix l'acusada.
• S'afilià al POUM del qual era element destacat.
• Era la xicota d’un tal “Bellotas” que era membre del Comitè revolucionari i autor de 

infinitat  d’assassinats i amb qui es veia sovint.
• Les famílies dels detinguts anaven a casa de l'Enriqueta a demanar clemència però 

aquesta els contestava que “s'havia d’afusellar a tots per feixistes” 
• Feien reunions a casa seva essent ella un membre més ja que sempre anava amb 

ells.

Enriqueta Noguer Olivera 

• Coneix l'acusada,  d’idees de esquerres,  però desconeix  la  seva participació  en 
partits polítics i  sindicats abans del Moviment Nacional; però una vegada iniciat 
suposà un perill per les seves idees extremistes. Afiliada al POUM

• Es reunia amb els joves membres del partit  a l'Ajuntament.
• Era amiga de “Bellotas” individu amb pèssims antecedents amb el qual es veia a 

totes hores.

Teresa Ubach Pavo 

• Coneix la acusada des de la infància però desconeix la seva participació en partits 
polítics i sindicats abans del Moviment Nacional; però una vegada iniciat suposà un 
perill per les seves idees extremistes. Afiliada al POUM

• Va anar a casa de la acusada a demanar clemència pel seu marit ja que era la 
xicota de “Bellotas” que en aquell moment feia de jutge, però no va aconseguir res 
ja que el van afusellar al castell de Sant Ferran. 

• Afirma que l'acusada prenia  part  dels  acords  que feien  el  Comitè  al  seu propi 
domicili i que va fugir a França voluntàriament abans que entressin els Nacionals a 
la ciutat.

Dolores Bullades Surroca

• Coneix  l'acusada  d’idees  de  esquerra,  estava  afiliada  al  POUM;  tenia  molta 
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influència sobre els seus membres.
• Era amiga d'en “Bellotas” i feia propaganda amb ell.
• Va sentir que havia dit que “els feixistes havien de netejar la Rambla”.

Enriqueta Juncà Matas (Acusada) 

• Nega la seva participació en cap partit polític abans i després del Gloriós Moviment 
Nacional.

• Amb “Bellotas” li unia una amistat familiar.
• A casa seva mai s’han celebrat reunions del Comitè.
• No es cert que es va reunir amb joves militants del POUM de Figueres.
• Quan anaven a casa seva era per pregunta per “Bellotas” i que contestava sí o no 

de bones quan li demanaven que influenciés en favor dels detinguts.

Davant Jutge i Secretari 

Antonio Barruelo Cantenys

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Maria Pau Figueres

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Enriqueta Noguer Olivera 

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Teresa Ubach Pavo 

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Dolores Bullades Surroca

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Enriqueta Juncà Matas (Acusada) 

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Acte del Consell de Guerra (17 de novembre de 1939)

Reunit el consell de guerra permanent número 3 de Barcelona en la sala de justícia 
de  l'Audiència  Provincial  per  a  veure  i  dictar  la  causa  construïda  pel  procediment 
sumaríssim d’urgència contra la processada.

El  senyor  fiscal,  després  de  fer  un  detallat  estudi  dels  fets,  sol·licita  per  a  la 
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processada la pena de mort.
El senyor defensor demana per a la seva defensada la màxima benevolència.

Es dóna per conclosa la sessió quedant el  consell  reunit en secció secreta per 
deliberar i dictar sentència.

Sentència (17 de novembre de 1939)

Reunit  el  consell  de guerra permanent número 3 per veure i  dictar les  causes 
acumulades seguides pel procediment sumaríssim d'urgència contra la processada.

Resultat: que Enriqueta Juncà Matas, d'antecedents d'esquerres i baixa moralitat, 
va ser amant d'un tal “Bellotas” , que es distingí per la seva acció directa en assassinats. A 
casa  de  la  processada  es  reunien  el  seu  amant  i  altres  dirigents  rojos.  Anuncià 
l'assassinat de cinc persones d'ordre que efectivament realitzà amb el cap anarquista mort 
Maurín. També feia freqüents amenaces contra feixistes, sacerdots, etc. I havent promès 
intercedir en la decisió del seu amant per evitar la mort d'una persona, de la qual els seus 
familiars  demanaren  el  seu  indult,  aquella  persona  va  aparèixer  morta  poc  després. 
Diversos testimonis la consideren inductora de la comissió de crims fets pel seu amant, la 
qual cosa no sembla provada ni hi ha motius suficients per donar-ho per suposat. Per la 
seva condició depravada no precisava Bellotas estímuls estranys per la seva actuació 
criminal. 

Fets provats

Considerant:  que  els  fets  que  es  deixen  relatats  anteriorment  i  que  el  consell 
declara provats, són constitutius d'un delicte d'adhesió a la rebel·lió militar, previst i penat 
en  el  paràgraf  segon del  article  238 del  Codi  de  Justícia  Militar  i  del  qual  delicte  es 
responsable criminalment en concepte de autor la  processada del que es deixa fet en el 
resultat de Fets Provats. 

Considerant: que el Consell fa us de la facultat que li concedeixen els articles 172 i 
173 del Codi de Justícia Militar, estima just imposa el processat la pena en la extensió que 
en la partida dipositada es senyala.

Considerant: que tota persona responsable criminalment d’un delicte ho és també 
civilment  i  que quan la naturalesa de la pena proposada ho permetria és d’abonar la 
totalitat de la presó preventiva. 

Vists els articles citats i demés  disposicions de general aplicació. 
Dictem que devem condemnar i condemnem a Enriqueta Juncà Matas a la pena de 

Reclusió de 12 anys i 1 dia. 

Va complir tota la pena. 
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Camil·la Lloret Altafulla

• 35 anys
• Filla de Agustín i Aurora 
• Natural i veïna  de Figueres
• Pianista 
• Casada 
• Estatura baixa, cabell negre, ulls castanys, nas recte, boca regular
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Declaracions  

A la Comandància de la Guàrdia Civil de Figueres 

Enrique Sans Salellas

• Coneix l'acusada i creu que no pertanyia a cap partit polític ni sindicat abans del 
Gloriós Moviment Nacional. Únicament pertanyia al Sindicat de Músics de Girona 
que no tenia matís partidista.

• Iniciat  el  Moviment  Nacional demostrà  simpaties  per  la  CNT i  la  FAI  amb  els 
dirigents de les quals parlava amb freqüència.

• Feia manifestacions contràries a la Causa Nacional.
• S’associà a l’Agrupació de Amics de Rússia i rebia un fulletó il·lustrat anomenat “La 

Il·lustració” que solia exhibir. 
• No li consta que hagi participat en assassinats, registres o requises. 

Jaume Soldevilla Canadell

• Coneix des de fa molts anys la processada que no estava afiliada a cap partit ni 
sindicat.

• Desprès del divuit de juliol de 1936 es devia afiliar a la CNT.
• Estava subscrita a una revista de caràcter socialista que exhibia algunes vegades. 

José Jou Carreras

• Abans  del  Gloriós  Moviment  Nacional  creu  que  no  tenia  afiliació  a  cap  partit. 
Després  d’aquesta  data  tota  la  seva  actuació  ha  sigut  en  sentit  d’esquerres  i 
antifeixista.

• Ignora que hagi tingut participació en la comissió de fets delictius. 

Rosa Pluja Reig

• Coneix  l’acusada  i  ignora  que  estigués  afiliada  a  algun  partit  polític  abans  del 
Gloriós Moviment Nacional, una vegada iniciat s’afilià a la CNT.

• Influir en el sindicat per a que tanquessin un saló de perruqueria. 

Camila Lloret Altafulla (Acusada)

• No es va afiliar a cap partit polític abans del Gloriós Moviment Nacional.
• Es va veure obligada afiliar-se a la CNT per poder continuar la seva feina.
• No estava subscrita a cap revista,  però hi  havia un noi  que anava al  cafè que 

portava revistes estrangeres que eren examinades per l’orquestra.
• Nega haver influït en el tancament del saló de perruqueria.
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Davant jutge i secretari

Enrique Sans Salellas

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Jaume Soldevilla Canadell

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

José Jou Carreras

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Rosa Pluja Reig

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Camila Lloret Altafulla (Acusada)

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Acte de Consell de Guerra (11 de novembre de 1939)

Reunit el consell de guerra permanent número 3 de Barcelona en la sala de justícia 
de  l'Audiència  Provincial  per  a  veure  i  dictar  la  causa  construïda  pel  procediment 
sumaríssim d’urgència contra la processada.

El  senyor  fiscal,  després  de  fer  un  detallat  estudi  dels  fets,  sol·licita  per  a  la 
processada 6 anys i 1 dia.

El senyor defensor demana per la seva defensada la màxima benevolència.

Es dóna conclosa quedant el consell reunit en sessió secreta per deliberar i dictar 
sentència.

Sentència (11 de novembre de 1939)

Reunit  el  consell  de guerra permanent número 3 per veure i  dictar les  causes 
acumulades seguides pel procediment sumaríssim d'urgència contra la processada.

Devem absoldre i absolem a Camila Lloret Altafulla.

Diem: que demanem respectuosament a l’autoritat judicial sobre la conveniència 
que la processada absolta Camila Lloret Altafulla tingui una sanció de privació de llibertat.
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Marta Collgros Sargatal

• Filla de Joan i Carmen.
• 23 anys
• Natural i veïna de Figueres 
• Mestressa de casa
• Cabell ros, ulls verds, nas regular, boca regular

28



Judicis il·legítims

Declaracions  

A la Comandància de la Guàrdia Civil de Figueres

Palmira Pujadas Solana 

• Coneix l'acusada la qual,  abans del Moviment Nacional, ja era d'idees d'esquerres.
• S’afilià al POUM. Ignora si va ocupar algun càrrec.
• Des de la dominació roja lluïa uniforme del  partit,  exhibint  una arma curta a la 

cintura.
• Assistia a les manifestacions i mítings organitzats pels partits del Front Popular.
• Juntament amb altres joves milicians del POUM, anaven dos cops per setmana al 

Castell a fer tir al plat.
• Feia manifestacions en contra de la Causa Nacional.
• Dies abans de l'entrada de les tropes nacionals, fugí a França.

Maria Pau Figueres 

• Coneix l'acusada a la qual considera d'idees d'esquerres.
• Era afiliada del POUM, però desconeix si ocupava cap càrrec.
• Des de la dominació roja la va veure lluint l’uniforme del partit i amb una arma curta 

a la cintura.
• Assistia a les manifestacions en contra del Moviment Nacional.
• Fugí a França amb la arribada de l’exèrcit nacional.

Ramona Roura Papell 

• Coneix a la acusada, d’idees de esquerra i afiliada al POUM.
• Cosia uniformes pels milicians del seu partit.
• Anava amb joves milicians del POUM a fer tir al plat.
• Assistia a manifestacions en contra de la Causa Nacional.

Marta Collgros Sargatal (Acusada)

• Abans del Moviment Nacional no pertanyia a cap partit polític ni sindicat, però una 
vegada iniciat, s’afilià al POUM en el qual no ocupava cap càrrec. 

• Va anar uns dies a treballar en la confecció de roba per a milicians. 
• Assistia  als  mítings  del  seu  partit  amb uniforme,  però  mai  amb armes  de  cap 

classe.
• Nega que anés al Castell a fer tir al plat.

Davant jutge i secretari

Palmira Pujadas Solana
 

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

29



Judicis il·legítims

Maria Pau Figueres 

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Ramona Roura Papell 

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Manuel Domínguez Rodríguez

• Coneix a l’acusada d’idees d’esquerres abans del Moviment Nacional
• Participà en diversos actes del  POUM al qual  estava afiliada però desconeix si 

ocupava cap càrrec. 
• La solia veure amb uniforme del partit i amb una arma curta a la cintura.
• Dies abans de l'entrada de les tropes nacionals va fugir a França.

Marta Collgros Sargatal (Acusada)

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Acte de Consell de Guerra (24 de novembre de 1939) 

Reunit el consell de guerra permanent número 3 de Catalunya en la sala de justícia 
de  l'Audiència  Provincial  per  a  veure  i  dictar  la  causa  construïda  pel  procediment 
sumaríssim d’urgència contra la processada.

El  senyor  fiscal,  després  de  fer  un  detallat  estudi  dels  fets,  sol·licita  per  a  la 
processada 15 anys de presó.

El senyor defensor demana per a la seva defensada la màxima benevolència.

Es dóna per conclosa la sessió quedant el  consell  reunit  en sessió secreta per 
deliberar i dictar sentència.

Sentència (25 de novembre de 1939)

Reunit el consell de guerra permanent número 3 de Catalunya per veure i dictar les 
causes seguides pel procediment sumaríssim d'urgència contra els processats.

Resultat:  al  esclatar la revolució marxista s’afilià  al  POUM, exhibint-se en actes 
públics que celebrava l’esmentat partit,  als quals anava amb uniforme, i  era portadora 
d’una pistola; juntament amb altres militants, anava a exercitar-se en la utilització d’armes 
al  Castell  de  Sant  Ferran;  figurà  en  algunes  manifestacions  portant  la  bandera  roja; 
assistia als tallers on es confeccionava roba per les milícies marxistes, manifestant alegria 
quan es coneixen els crims revolucionaris.
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Fets Provats

Considerant : que els fets provats i que el consell declara provats constitueixen un 
delicte de excitació a la rebel·lió militar, previst i penat en el paràgraf 2º del article 240 del 
Codi de Justícia Militar i del qual delicte són criminalment responsables els processats.

Considerant: que el consell, fent ús de la facultat que li confereixen els articles 172 i 
173 del Codi de Justícia Militar, estima just imposa als processats, la pena que senyala en 
la part dispositiva de la present resolució.

Considerant: que tota persona responsable criminalment ho es també civilment.

Dictem: que devem condemnar i condemnem a Marta Collgros Sargatal a 12 anys 
de presó.

 

Complí tota la pena.
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Sara Isern Oliva

• Filla de Pedro i Luísa
• 24 anys
• Natural i veïna de Figueres
• Mestressa de casa
• Soltera
• Cabell ros, ulls marrons, nas regular, boca regular
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Declaracions  

A la Comandància de la Guàrdia Civil de Figueres

Mercedes Cufí Cantenys

• Coneix l’acusada la  qual,  amb anterioritat  al  Moviment  Nacional,  ja  era d’idees 
d’esquerres.  Una  vegada  iniciat,  s’afilià  al  POUM  assistint  a  manifestacions  i 
mítings organitzats per l’esmentat partit.

• Solia lluir un uniforme del partit i exhibia una pistola a la cintura.
• Treballava en la confecció de roba per a milicians i també  se la veia cada dia en el 

local on tenien establert el centre del partit.
• Feia constantment manifestacions en contra de la Causa Nacional.
• Era la xicota d’un tal Salleras, dirigent del POUM.  

Ramona Roura Papell 

• Coneix l’acusada que, abans del  Moviment Nacional, ja era un destacat element 
d’esquerres i, una vegada iniciat, s’afilià al partit del POUM.

• Es manifestà en contra de la causa nacional.
• Assistia a mítings i manifestacions de l’esmentat partit, vestida amb uniforme blau i 

amb pistola a la cintura.
• Treballava en la confecció de roba per a milicians. 
• Sovint anava amb altres joves militants del partit al Castell de Sant Ferran per a fer 

pràctiques de tir al blanc.

Sara Isern Oliva (Acusada)

• Abans de  Moviment  Nacional no  estava  afiliada a cap partit,  però  una vegada 
iniciat s'afilià al POUM

• No va ocupar cap càrrec
• Nega haver portat armes, haver anat al Castell de Sant Ferran a fer pràctiques de 

tir i haver confeccionat roba per als milicians del partit.
• Assistia a mítings del partit vestida amb l’uniforme.
• Anava a la seu del partit a escoltar la ràdio.

Davant jutge i secretari 

Mercedes Cufí Cantenys

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Ramona Roura Papell

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.
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Sara Isern Oliva (Acusada)

• Reafirma i ratifica la declaració feta davant la Guàrdia Civil de Figueres.

Acte de Consell de Guerra (24 de novembre de 1939)

Reunit el consell de guerra permanent número 3 de Catalunya en la sala de justícia 
de  l'Audiència  Provincial  per  a  veure  i  dictar  la  causa  construïda  pel  procediment 
sumaríssim d’urgència contra la processada.

El  senyor  fiscal,  després  de  fer  un  detallat  estudi  dels  fets,  sol·licita  per  a  la 
processada 20 anys de presó.

El senyor defensor demana per a la seva defensada la màxima benevolència.

Es dóna per conclosa la sessió quedant el  consell  reunit  en sessió secreta per 
deliberar i dictar sentència.

Sentència (25 de novembre de 1939)

Reunit el consell de guerra permanent número 3 de Catalunya per veure i dictar les 
causes seguides pel procediment sumaríssim d'urgència contra els processats.

Resultat: al esclatar la revolució roja sostenia relacions amb l’anomenat Salleras, 
dirigent del Comitè de Figueres, anava a les manifestacions que organitzava el POUM, 
vestida amb l’uniforme propi del partit,  recorria els pobles de la comarca amb el seva 
parella  i  altres  dirigents  rojos;  es  decidí  a  recaptar  fons  per  a  la  causa  roja  i  feia 
propaganda a favor del marxisme i en contra del Gloriós Moviment Nacional.  

Fets Provats

Considerant : que els fets provats i que el consell declara provats constitueixen un 
delicte de excitació a la rebel·lió militar, previst i penat en el paràgraf 2º del article 240 del 
Codi de Justícia Militar i de qual delicte són criminalment responsables els processats.

Considerant: que el consell fent ús de la facultat que li confereixen els articles 172 i 
173 del Codi de Justícia Militar estima just imposar als processats, la pena que assenyala 
en la part dispositiva de la present resolució.

Considerant: que tota persona responsable criminalment ho es també civilment.

Dictem: que devem condemnar i condemnem a Sara Isern Oliva a 12 i un dia anys 
de presó.

 

Complí tota la pena.
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Conclusions
En tots els milers de Consells de Guerra que es realitzaren a Espanya s’hi veuen 

irregularitats en tot el seu procés des de la primera denúncia fins a la sentencia. 

Les denúncies realitzades, moltes d’elles, es feien per delacions, per venjança, per 
enveja, per evita problemes amb el nou règim, per recuperar béns incautats; però en la 
majoria de casos es feia per revenja personal, intentat així torna la por que ells havien 
passat. 

Tot el procés del Consell de Guerra comença amb la denúncia al Comandament de 
la Guardia Civil que, automàticament, es convertia en judici. Uns judicis en els quals no 
existia defensa, el defensor es limitava a demana la màxima benevolència; a més a més 
tot allò que pogués servir a favor de l’encausat es procurava que no fos utilitzat, però en 
canvi es considerava un fet provat si una persona deia que havia sentit alguna cosa en 
contra de l’acusat.  Moltes vegades podem en trobar en els sumaris podem veure uns 
mateixos declarants en diferents sumaris, que sempre coneixen l’acusat,  i  l’acusen de 
càrrecs que sempre negarà, però que, en la majoria de casos, no es tindrà en compte. 

Quan s’acabaven d’escoltar  totes les declaracions i  se celebrava el  Consell  de 
Guerra, es posaven a deliberar la sentència, en la qual s’aplica el Codi de Justícia Militar i 
quasi sempre la pena  era la demanada pel fiscal. 

Personalment crec que he descobert la part més dura del franquisme: els consells 
de  guerra,  una potent,  i  eficaç  arma de repressió.  La  por  és  una arma temible  i  els 
franquistes ho sabien i per això la van implantar. A causa d’aquesta por impulsada van ser 
molts els que van anar a denunciar algú per fer així simpaties amb el règim. Però el que 
no sabien és per culpa d’aquestes denuncies molts d’ells varen morir o patir uns anys a la 
presó  i,  desprès,  quan  hi  sortiren  van  sofrir  encara  més  fort  la  repressió.  Moltes 
d’aquestes  dones  van  trigar  molt  a  recuperar  una  vida  pròpia  ja  que  solien  ser 
assenyalades amb el dit com a “roja” o bé quan anaven a demanar feina no la obtenien 
perquè van ser empresonades per uns delictes que en majoria de casos no havien fet.

 Però el que més m’ha sorprès, ara que he estudiat aquest període, és el fet que 
fins al octubre de 2007 no s’havia fet absolutament res per reconèixer les víctimes del 
feixisme espanyol. Em costa de creure que en trenta anys de  democràcia no s’hagi pogut 
fer absolutament res, fins fa pocs mesos, a favor de les persones que sofriren un judicis 
als quals se els aplica “un codi militar” a persones civils que no tenien res a veure amb 
l’exèrcit nacional. 

Voldria dir que durant la recerca m’he trobat amb l’obstacle de trobar el codi que 
s’aplica en els consells de guerra. Per sort vaig poder-lo trobar a través d’una  pagina 
web. Però no s’acaba aquí: el primer dia, quan vaig anar a veure els sumaris, em vaig 
troba amb la sorpresa de que no eren documents oficials sinó fotos dels sumaris fetes per 
l’Associació de familiars de Repressaliats pel Franquisme, ja que els documents originals 
no es podien moure del seu arxiu. A més a més he pogut llegir altres estudis i també pogut 
comprovar com aquestes traves les  ha trobades tothom que ha volgut fer un estudi sobre 
els sumaris realitzats a civils. A partir d’aquí em pregunto per què no interessa saber que 
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va fer el franquisme que, com tot règim militar, va executar i empresonar, a través d’uns 
judicis totalment il·legals, milers de persones? La resposta jo no la sé però espero que 
d’aquí d’uns anys es pugui fer amb tota normalitat un estudi dels sumaris del franquisme. 

Per  acabar  m’agradaria  agrair  a  tots  els  que m’han  ajudat  ha  fer  el  treball  de 
recerca, des de les arxiveres, en Fernando Aisa, que han estat ajudant-me en tot moment, 
fins a la meva família i persones pròximes a mi, que durant el procés de realització del 
treball han estat al meu costat en tot moment.
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