
Elsassassinats del pont de Vallbona
(abril de 1938)
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Q¡ri vagi sovint al cemen-
tiri de Sant Sebastia de Sitges
segurament s'haura fixat en
una tomba que hi ha situada
a la part sud de la quadrícu-
la central. És un panteó tot
pintat de blanc, amb forma
de volta d'aresta i coronat

per una petita cúpula rema-
tada per una creu, L'accés a
la tombaquedadelimitatper
quatre reixes de poca al<;ada
col.locades entre les colum-

nes, les quals presenten uns
senzills contraforts a cada

angle. Al'interior, al bell mig
del panteó, es treba una llosa
de marbre gris on hi ha gra-
vades una creu i les següents
paraules: a l'esquerra, En
Garrafa 4 de abril de 1938, ia
ladreta, Cerrado aperpetuidad.
Sota d'aixb, també gravats,
hi ha la xifra MCMXXXVlII i
el nom i eIs cognoms de den
persones.

Q¡ri eren aquestes perso-
nes? Q¡le hi fan, entertades
aquí? El primer que salta a
la vista, quan hom observa
la tomba, és que van morir
l'any 1938, en plena Guerra
Civil. Ara bé, quines foren
les circumstancies de la seva

mort? I com van venir a parar
al cementiri de Sant Sebastia

les seves despulles?
En el presentarticle inten-

tarem respondre aquestes i
altres preguntes quefanrefe-
rencia a un deis episodis més
fosces imacabres ocorreguts
a la rereguarda republicana

Cementir; de Sant Sebastia

durant la Guerra Civil; un
episodi del qual, passats se-
t,mta anys, encara hi ha més
interrogants que certeses
sobre eIs fets que envoltaren
el succés i les causes últimes

que motivaren la matan<;a
a.M. Solé i Sabaté iJ. V1l1ar-

roya hi dediquen mitja dot-
zena de pagines al seu llibre
La repressió a ]a rereguarda de
CatoIunya (1936-1939), apare-
guteI1989). ,

El cert, pero, és que la nit
del 4 al 5 de abril de 1938, el
mur del pont de Y¡illbona,
situat allloc conegut com

el Peu de les Costes, en el
límit amb el terme munici,
pal de CastefIdefels (i avui
al costat de Port Ginesta),es
convertí en un improvisat
paredó d'afusellament on
foren executats dinou supo-
sats fa1angistespertanyents
a la Cinquena Columna de'
Barcelona.

Descobriment iautopsia
Eldia6 d'abril, unaparellade

, carrabiners de Castelldefels
que feia la seva ronda,habi-
tual per la zona observa que
en un del murs del pont de

Vallbona hi havia taques de
sarig ben visibles. EIs carra-
biners seguiren el rastre de
la sang, que s' estenia fins a la
pla1;ja,iallaapreciaren petits
'accidents a lasorra. Davantla
sospita que hi hagués algun
cos enterrat, temptejaren eIs
monticles i descobriren qua-
tre cadavers aparentment
d'homes.

El pas següent fou avisar
el seu superior dellloc de
comandament de Garra!, el

sergent Jesús Campo, que
aquell mateix dia adre<;a un
escrit al jutge de Sitges en

.0
que explicavala treballa deis
cossos j li comunicava que,
fins que no s'ordenés el seu
aixecament, ellloc quedaria
custodiat per forces del cos
de carrabiners.

L'endema a la nit, la de-
núncia del sergent Campo
arriba a mans deJosep $erra
Ywó,Jutge Popularde Sitges,
que ordena que s'iniciessin
les oportunes diligencies
sumarials i que es constitu-
ís elju1;jatallloc d'autos per

'formalitzar la corresponent
inspecció ocu1ar.

El dia 8 d'abril, a les vuit

DIARI

del mati, Josep Serra Vivó
acudí allloc deis fets en com-

panyia del secretari del ju1;jat
i del metge titular, el doctor
Joan Ramon Benapres, amb
l'objectiu de realitzar la
citada inspecció ocular. El
document (una transcripció
del qual es guarda a l'arxiu
de l:Audiencia Territorial de

Barcelona) esmenta com amo,
dret exacte on es constitui el

jutjat el IJocconegut per Costes
de Garraf, d'aquesttermemu-
nicipaL quiJi>metre312,200 de
]a vía ferrada de ]a Companyia
M.ZA, iprecisament enelterra,
p1kde ]a mateixa vía en direcció
al mar, a uns quinze me!Tes del ' .
ponto ~esprés de comprovar',
que la sorra estava remogu-~
da i amuntegada, tal i '
havien dit eIs carrabme

jutge ordena que s' exca'
zona. El primer cos no
a apareixer; al cap de p<
fou trebatunaltre,ide! -
da, un tercer... Lapla1;jas'a"
omplint progressivameDJ~
cadavers, fins que es deseÍ
terra el que feia dinouAc
i reservar-se umi i!!j'ornu
mésexacta perquans'hag
realitzat l'autbpsia, el do<
Benapres fou de l'opinió,
lamort
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mes s'havia produit
data molt recent i de
violenta."

Les suposicions del
sitgeta es confirmareri
mateix dia, quan els ci

, van ser examinats atE
ment al dipasit ju

,..



doctor Rafael Padrol i el

mateix Benapres. En el seu
informe facultatiu, eIs dos
metges van dictaminar que
gairebétots eIs cadavers pre-
sentaven dues, tres o fins i

tot quatre ferides d'arma de
fue al torax, al'abdomen, a la

regió precordial i al cap. Les
ferides al cap portaven a sos-
pitar que quasi tots eIs indi-
vidns havien estat rematats

amb un tret de gracia i que
pctser havien estat executats
un a un o en petits grups de
dos o tres (les petites dimen-
sions del pont de Vallbona
corroboren aquesta sospita).
Benapres i Padrol finalitza-
ven el seu informe dient que
eIsmetges que sota signen dedu-
eixen que,per ésserpenetrants i
interessar árgans essenciaIsper
la vida, {lesferidesJ són mortaIs
de necessitat, havent seguit la
mortinstantánia.

Enterrats com a descone-

guts
La ttoballa deis cadavers i les
esferei:dores circumstilncies

en que havien estat assas-
sinats suscitaren entre els
sitgetans eIs logics rumors i
enraonies, tal icom queda re-
flectit en eIs dietaris de Qui-
ma Caballol i Bonaventura

Julia, escrits durant la Guer-
ra Civil. PeZpobk es diuque han
trobatcadáversa la carretera. No

s'ha confinnat la feia temps que
aixónopassava, anotava Caba-
lloleldia 7 d'abril.Perlaseva

banda, el dia 9 Juliil escrivia
aixo al seu dietari: Ha vuelto

la época del terror apretexto de
losavancesqueacusan losparres
diarios delministerio de Difensa
en la ofensiva militar, siendo lo
cierto que, en lospasados días,
han sido retirados de lascarrete-
rasdenuestro tétmino bastanres
cadáverescon eZrostro mutilado

alobjetode dificultar su identifi-
cación,así como muchas de ellos
atadospara impedirJessu defen-
sa. Efectivament, la majoria
deIs cadavers (si no tots) ha-
vien estat ligats abans de ser
executats. Curiosament, el
fetno s'esmenta ala diligen-
cia d'inspecció ocular, pero
sí en un document que es
conserva a l:Archivo Históri-
co Nacional de Madrid, con-
cretamentalaCaixa 1603 de
la Causa General, on hi ha la

informació referent a Sitges
durant el període 1936-1939.
Aquest document porta per
titolEstadonúmero2 ienelles
relacionen tots eIs cadavers
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recolits al terme municipal
de Sitges, de persones no re-
conegudes com a residents,
que sufrieron muerte violenta
duranre ladominación roja. Ala
lista hi consten una setante-

nallarga de persones, moltes
d' elles avui encara no iden-

tificades i que foren assassi-
nades entre eljuliol de 1936
i l'abril de 1938. A la relació
surten eIs dinou cadavers del

pont de Vallbona, conveni-
entment identificats amb e1s

sens noros i cognoros. Abans
de 00 qui ereni a que es dedi-
caven, pero, continuem amb
la narració deis fets.

El mateix dia 8 d'abril,
paral.lelament a 1'autopsia,
el jutge Josep Serra ordena
que es practiqués un exa-
men extem deIs cadavers,
que abans van ser numerats
de 1'u al dinou. La diligencia
comenc;:a dient que tots elsca-
ddvers presenten símptomes de
descomposiciómoltacusada, des.
prenent moZtmal olor; tots apa.
reixen inflats, amoratats, essent
impossibk apreciareIstretSdeles

sevesfisonomies. Tot i aixo, el
document aporta una breu
descripció deis cossos, en la
qual s'explicita 1'~statura, la
complexió, el color de cabe1li
la vestimenta. D'altta banda,
també s'hi anota tot allo que
e1scadavers duien al damunt
en el moment de ser assassi-

nats: objectes personals (com
ara una pinta, unes ulleres,
un anell, una medalla, etc.),
diners; cartes, fulls de calen-
dari, quartilles amb apunts i
fins i tot algun petit dietario
Queda dar, doncs, que als
assassins no eIs preocupava
gens ni Ínica que eIs cadavers

. .pogu'$sin ésser identificats,
ja que, en cas contrari, hau-
rien buidat les butxaques
de les seves víctimes un cop
executades. -

Malgrat que les cartes i
altres documents permetien
la identificació de bona part
deIs cadavers, el jutgeJosep
Serra ordena que els cossos
fossin enterrats al cementiri

de Sitges com a desconeguts,
si bé previament van ser ins-

deis cossos en el moment en

que foren trobats a la platja
el dia 6 d'abril.

Gracies a tota aquesta
documentació, s'arriba a
es brinar que les persones
executades a Vallbona ha-

vien estat tretes del vapor
Villa de Madrid, ancorat al
pcrt de Barcelona i habilitat
com avaixe1l presó pe1 temut
SIM, el Servei d'lnvestigació
Militar. El SIM s'havia creat
1'agost de 1937 per decret del
Ministeri de Defensa Nacio-

nal com un cos policial que
actuava paral.lelament a les
forces d' ordre públic per tal
de combatre l' espionatge
enemic i realitzar funcions

de vigililncia i d'investigació
en el si de les forces armades

republicanes. Quan el no-
vembre de 1937, el govem
de la República es ttasllada a
Barcelona, el SIM s'apodera
detots eIs ilmbits de 1'ordre

públic i passa a controlar la
majoria de presons dandes-
tines --<:onegudes popular-
ment com a txeques- exis-
tents a la ciutat comtal.

Dinou cadavers i vint
noms ,

Les diligencies efectuades
d'antuvi a Sitgesi més enda-
vant a Barcelonapermeteren
adarir finalment la persona-'
litat deisexecutats i compro-
var que tots ells (o gairebé)
estaven vinculats amb el
quintacolumnismell>arcelo-
ni. EIssens noros i coIRoros
eren, per ordre alfabetic, eIs
segiients: Jaime Abril Puig,
JuanAbrines Busquets,Juan
Manuel BenitoRuiz,Andrés
Calzada Echevarría, Pablo
Capella Perpiñá, José Caro-
lla Poch, Carlos Carranceja
González, Pedro Cirera Car-
dó, José Maria Coll Rovíra,
Jesús Conde Bellón, Rafael
Degollada Castanys, Carlos
Díaz Bonet, Fernando Eche-
varne González, Eduardo
Espinie11aSánchez,Victoria-
no Fernández González,Pas-
cual Ferrando Hemández,
José Ferrer Recasens, Juan
Figuerola Ferrer i Antonio
Font Masana (en el quadre
que apareix en aquestes ma-
teixes pagines, es pot veure
a quina persona correspcnia
cada cadaver, la seva profes-
sió, l'edat i la data en que fou
inscrita la seva identificació
al Registte Civilde Sitges).

Ara-bé, en el quadre ad-
junt.hi ha vint noros, quan

crits al libre de defuncions
del Registre ciVil tot guar-
dant la numeració establer-
ta (és a 00: Caddvernúmero
1, Cadávernúmero2..., i així
successivament). L'enterra.
ment tingué lloc el mateix
8 d'abril i la inscripció al Re-
gistre Civilde Sitgesfou feta
dosdiesmés tardoNoés cert,
dones, com van afirmar pos-
teriormentaIgunes fonts que
eIs cadavers fossin enterrats
d'amagati en ca1~vivapertal
d'esborrar qualsevolpossibi-
litat d'identificació.

Quant als documents i
objectes ressenyats en la di-
ligencia de descripció deIs
cadavers, el jutge Serra opta
perfer-Ioscol.locaren sobres
separats i igualment nurne-
rats, i ho envia tot a 1'adrni-
nisttació deJusticia de la Ge-
nera1itat de Catalunya. Allit,
el funcionari de tom anota
curosament tot el que con.
tenia cada sobre i va trans-
crinre les diferents cartes,
quartilles, dietaris, etc. que
duia al damunt cadascun

fins ara sempre hem parlat
de dinou cadavers. D' onsurt,
aquestvinte~, identificat el
23 de novembre de 1939com

a Joaquín Cabrera Gil? L'any
1981,Jesús Pascua!. unantic
quintacolurnnista de la xar-
xaLuís de O~harán (la mateixa
alaqual pertanyien una part
deis executats a Vallbona),

. publica un libre titulat Yo
fui asesinado por los rojos en el

qual dóna la lista completa
deis assassinats la matinada
del 4 al5 d'abril de 1938 al

pont de Vallbona. En ella hi
consta Joaquín Cabrera Gil. I
també hi consta al document

que porta per titol Estado nú-
mero 2 i queja hem esmentat .
més amunt. Segons aquesta
relació, el tal Cabrera Gil fou
ttobat a la platja de Vallbona
la mateixa data que eIs altres
dinou.

Tanmateix, a la secció de
defuncions del Registte Civil
de Sitges (concretament en
el Tom 42, foli 16v, inscrip-
ció 86) consta que JoaquÚl
Cabrera fou trobat enelpont
deVallbona,barriada deGarra!,
enlaplatja eldia26 d'abril de
1938, no havent-sepogutdeter-
minarexactamentladatade la
seva mort, si bé es ereu és de cinc
a deu dies. Cal afegir, a més,
que el cadaver deoCabrera
fou trobat juntament amb
un altre, mort com e1l a con- .
seqüencia de ferides d' arma
de foc, i el qua!, encara avui,
passades set decades del seu
assassinat, no ha pogut ésser
identificat.

Si com as segura Jesús
Pascual, Cabrera pertanyia
al mateix grup de quintaco-
lumnistes que la resta, com
és que el seu cadaver fou tto-
bat quasi vint dies després
que el deis alttes dinou? I per
que les seves pertinences per-
sonals -si en duia- novan ser

inc10ses en!' expedientqi.1e es
guarda a !'arxiu de l:Audien-
cia Territorial de Barcelona?

Malauradament, ara per ara,
no tenim resposta a aquestes
preguntes.

Les reaccions de Bosch
Gimpera i del president
Companys
Si bé les execucions de
Vallbona no transcenOOen
als mitjans de comunicació
ni a !'opinió pública, sí que
van arribar pero a les orelles
del Conse11erdeJusticia,Pere
Bosch i Gimpera, i a les del
president de la Generalitat,



Uuís Companys, eJs quaJs dE'-
mostraren vivament la ~eva
indignació pels fets ocorrE'-
guts ipels procediments que
utilitzava el SIM, totalment
incontrolats i al marge de la
legalitat aleshores vigent.

A les seves Memóries,
Bosch i Gimpera parla del
tema tot dient: Quan el ViI!a
de Madrid erapresó del govern
de Ja Rqníblica, em telifonaren
que eIsagents del SIM n 'havien
tret un cert nombre de presos i
eIshavien afusellat il.legalment
a lesplatges de Garraf. encara
tinc una cicatliu a Jamá esquer-
ra d'unaferidaque emvaigferen
trencar-se elvidre que cobria Ja
meya tauJadetrebaJlde la Conse-

urna endonar-hi un capdepuny
per Ja indignació que emproduí

- laniJtícia.Immediatamentesféu
una protesta prap deIsministres
amicsiaquestavegada fou<ific"f,
jaque esprocessael cap deISIM.
1una mica més avall afegeix:
No soIsel ViIIade Madrid no de-

pema denosa!tres [es refereix a
la Generalitat], sinó quejo em
vaig assabenrar que erauna pre-
só delgovern dela Repuolicaper
primera vegada quan em comu-
nicaren elfet esmentat. Cal afE'-
gir quefins ara no hem trobat
cap noticia ni cap document
que provi que aquest procés
secelebril. Com tampoc hem
trobat -si és queexisteix~cap

relació on constin qui foren
els autors materials de les
execucions.

Per la seva banda, el 25
- d'abril de 1938, el president
Companys envia una carta
de" protesta dirigida al"cap
del govern de la República,
Juan Negrín, on manifesta-
va"el seu total rebuig davant
aquesta mena d'incidents
que, segons el!, es venien
repetint continuament fins
a esdevenir una practica.
constant. Hace unas semanas

~eia Companys a la seva
carta- ft¡eron encontradas die-
cinueve cadáveres en el término

municipal de Sitges, atados, y
con documentación que demos-
traba tratarse depresos del 'ViIIa
deMadrid'...

Companys instava Ne-
grín a fer el possible perque
aquestes irreguIaritats fossin
sancionades i evitades en un

futur, i feia palesa també la
seva voluntat de total col-

laboració. Negrín, pero, ig-
nora la carta i ni tan sois es

va prendre la molestia de
contestar Companys.

Les hipatesis sobre
la matan<;a
Lamajoria de fonts consulta-
desfins ara coincideixena as-
senyaIar que els assassinats
del pont de"Vallbona foren

una represalia per la caigu-
da de IJeida en mans de les

tropes franquistes, el dia 3
d'abril"de 1938.

Segons elja citat Jesús Pas-
cual, elSIM,despechadopor el
avancenaciona1,seensañó en cu-

antos llenaban cárcelesy checas,
endureciendo sus métodos y
agudizandolas torturas (oo.) Y

" así, consultando losficheros de
los barcos-prisión, fue eligiendo
por riguroso arden alfabético a
los que más suscitaban su enco-
no y su ira. Los elegidos fueron
2 O, bastantes para llenar un
camión y tenian apellidos cuya
letra inicial era anterior a Ja G.

Parasalvarse,enaquellaocasión,
había bastado llamarse GómezO
Garda. Losdestinados alsacrifi-
dofueron conducidosalas costas
de Garraf y allí bárbaramente
asesinados. FélixRos (un altre
quintacolumnista de laxarxa
LuísdeOcharán que aconseguí
sobreviure) és de la mateixa
opinió, segons potllegir-se al
seu llibre PreventorioD (Ocho
meses en la cheka), reeditat el
1974. "

Per la seva banda,
Domenec Pastor Petit, au-
tor de La cinquena columna a
Catalunya (1936-1939) -la
millor obra sobre el tema,
publicadael1978 ireeditada
recentment-, dóna unaaltra

versió d'aquests assassinats.

Dilígéneia d'inspeeeió ocular

Pastor Petit es basa en les dE'-

claracions d'un magistrat de
l' época, delqualno diu elnom

i que li explica el següent No

fou exactament un paseo (m)

Malgrat que no en tinc plena se-

guretat,empenso, iésgairebéin-

"dubrable que no m' equivoco,"que

aquests dinou assassinats eren

"quintacolumnistes quehavien
entrat encontacte ambmembres

delSIM pertaId' am'bar amb eUs

a un acard: és a dir, establiruna

mena de xantatge consistent a

ajudar-se mútuament; els quin-

racolumnistes detinguts haurien

de crear una cobertura pensant

en el dia de demá per caps direc-

tes del SIM, i aquests, per la seva
banda, havien de salvar la vida

d'aqueUs.Aleshores, eIs delSIM,

veient-se en perill o inig a des-

cobert davant Santiago Carcés

[maxim responsable del SIMI,

aptaren perliquidareIs seus cóm-

plices. C~nohopodien
ferperuna ~ga!, seguiren un
procediment expeditiu.

Al costat d'aquestes dues
hipbtesis, n'hi una terce-
ra defensada per Gregorio
Morán, que diu que I'últim
responsable de la detenció i
posterior execució deis quin-
tacolumnistes de Vallbona

fou l' escriptor falangista
Rafael Sánchez Mazas, retu-
perat de les entranyes de la
historia gracies a la novel. la
SoldadosdeSalamina, deJavier
Cercas. Arran de l' estrena, el
2003, de la pel.Iícula del ma-
teixtitol, Morán afumaamb

rotunditat en un article pu-


