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La informació de què fins ara disposàvem sobre la guerra civil i la repressió 

franquista a Dosrius es limitava a l’estudi de J. M. Solé i Sabaté, “La repressió a 

la guerra i a la postguerra a la comarca del Maresme (1936-1945)”, el de J. Amat, 

“Retalls de la Guerra Civil al Maresme (1936-1939)” i el relat d’E. Albert, “La 

Guerra Civil a Canyamars (1936-1950)”. 

El nostre estudi intentarà aprofundir sobre el tema a partir bàsicament de 

documents generats durant la postguerra, com són la Causa General i els Judicis 

Sumaríssims, per a determinar diversos aspectes: la repressió a la rereguarda, la 

formació i composició dels comitès, les apropiacions, la destrucció del patrimoni 

i els mecanismes de funcionament de la repressió franquista. 

Dosrius va perdre 19 soldats al front de guerra defensant la Segona República 

però només una persona va ser trobada morta al terme municipal per acció 

violenta durant el conflicte. Es tractava de Pere Vallès Valls, un sacerdot que vivia 

a Sant Andreu de Llavaneres i que va ser assassinat i portat a Dosrius per 

membres del Comitè Revolucionari de Llavaneres. Altres persones nascudes a 

Dosrius i residents a altres llocs de l’estat també van ser represaliades: Ignasi 

Vila Cantarell (a Manresa), Jaume Pujol Terra (a Barcelona), Joan Puigferrat 

Marquès (a Lleó) i Melcior Pou Jubany (a Barcelona). 

En el moment d’esclatar la guerra, Dosrius era una població de 887 habitants que 

es dedicava majoritàriament a la pagesia. Quasi la meitat de la població no sabia 

llegir però havia vist arribar molts estiuejants de Barcelona i Mataró durant les 

primeres dècades del segle XX. El municipi havia estat governat per candidatures 

de dretes durant la II República i el primer comitè que es va formar el 18 de juliol 



estava compost íntegrament per elements dretans. El comitè, al qual s’hi van 

incorporar diversos veïns d’esquerres, va formar un milícia per a la salvaguarda 

de les persones i els béns del poble i va exigir un impost de 5.000 pessetes a 

repartir entre els majors propietaris del municipi. 

En aquells primers dies de guerra, la destrucció d’elements no fonamentals del 

patrimoni eclesiàstic (escultures, mobiliari,...) pels propis veïns va frenar les 

incursions de milicians d’altres poblacions, però la pressió augmentaria durant el 

mes d’agost. D’Argentona va venir la pressió per defenestrar del Comitè als 

membres de dretes i de Mataró l’exigència de col·laboració per detenir a 

ciutadans mataronins com Josep Maria Fradera i Jaume Recoder. Paral·lelament 

es formaria un comitè a Canyamars presidit pel comerciant Vives, mentre que a 

Dosrius es feia càrrec del Comitè Jaume Ninet Pujol, un pagès de 26 anys afiliat 

a la CNT. 

En aquest clima de repressió creixent, moltes de les famílies benestants 

marxarien del municipi pensant que a grans ciutats com Barcelona estarien més 

segures. Quan el decret d’apropiacions es va aplicar a Dosrius, molts propietaris 

ja havien marxat. El valor total de les apropiacions a la tardor de 1936 va ser de 

290.000 pessetes, afectant a les famílies Rius Arenas, Marquesat de 

Castelldosrius i el Comte de Belloch. Durant el mes de març de 1937 les 

apropiacions abastarien una llarga llista de masies o torres, parcel·les de cultiu o 

bosc. El propietari més damnificat va ser Jaume Aguilà Valls, amb un total de 281 

hectàrees confiscades. 

La documentació consultada deixa molt clar que bona part dels responsables 

polítics i dels veïns de Dosrius i Canyamars van fer el possible per salvar la vida 

de les persones que s’hi amagaven i per defensar el patrimoni arquitectònic. Tot 

i això, va haver-hi actes de pillatge a les esglésies de Dosrius, El Far i a l’ermita 

de Sant Llop. L’església de Canyamars va ser parcialment cremada i la “Torre de 

Fusta” va ser destruïda totalment. 

L’ambient de guerra va propiciar l’antagonisme entre els veïnats de Dosrius i 

Canyamars. Els veïns de Canyamars van considerar seriosament la possibilitat 

d’independitzar-se de Dosrius, comptant amb la col·laboració “subterrània” del 



secretari d’aquest poble. Els veïns acabarien desconfiant d’ell i les denúncies 

entre els dos pobles pujarien constantment de to, amb amenaces i coaccions que 

només es van acabar amb l’arbitri de la Junta de Seguretat Interior durant el 

març de 1937. 

Una vegada acabada la guerra, les autoritats franquistes van utilitzar dues eines 

per depurar les responsabilitats dels ciutadans: la Causa General i els Judicis 

Sumaríssims a l’Auditoria de Guerra de la Quarta Regió Militar. Si la primera 

ofereix una visió de conjunt sobre la destrucció del patrimoni i del paper jugat 

per les organitzacions d’esquerra, els segons són una font molt rica 

documentalment. La instrucció dels sumaris a tots aquells sospitosos de no haver 

col·laborat amb “la causa” o l’exèrcit nacional queda reflectida en expedients rics 

en declaracions, denúncies o certificats que ens parlen de les trajectòries 

personals, tant en la vessant política com ideològica. 

La llista de residents a Dosrius i represaliats per les autoritats militars ascendeix 

a un total de 19 persones. La investigació s’ha ampliat a dues persones més: la 

de Miquel Conejos que va ser executat per la implicació en un delicte de sang i 

la d’Esteve Albert, per la seva significació cultural al llarg del segle XX. 

A més, el Règim va instruir causa contra dues mestres, un fugitiu i amagat durant 

un any, un presumpte col·laborador amb els maquis que a l’any 1945 voltaven 

per la comarca i fins i tot contra una persona que va ser objecte d’una denúncia 

malintencionada. 

Els altres encausats pertanyien al comitè de Canyamars o al de Dosrius. De la 

investigació es desprèn que els quatre membres del Comitè de Canyamars el van 

formar a instància dels ciutadans de dretes del poble, rebent subvencions 

d’aquests darrers i simulant en tot moment la seva adscripció revolucionària. Amb 

el pas del temps, alguns dels seus components es radicalitzarien i acabarien 

perseguint els emboscats. 

El Comitè de Dosrius el formarien un total de 10 ciutadans. Bona part d’aquests 

membres no pertanyien a cap partit polític o central sindical abans de l’esclat de 

la guerra. La seva actuació durant la guerra (amb diversos graus de radicalització) 



va estar encaminada a preservar la seguretat dels ciutadans del municipi, 

interceptant les incursions de comitès d’altres poblacions. 

En la instrucció dels sumaris van intervenir com a denunciants o informadors 

principalment tres responsables: el cap de la Falange, l’alcalde durant la dictadura 

i el mossèn. Joan Pinós, el cap de la Falange a Dosrius i Josep Maria Fradera van 

ser els que amb més virulència van testimoniar contra els encausats. 

Caldrà concloure que la dinàmica local va venir condicionada per agents d’altres 

poblacions, especialment de Mataró i Argentona. Els milicians d’aquestes 

poblacions van causar la major part dels desperfectes i van ser els instigadors o 

el protagonistes en primera persona de la persecució de membres del clergat i 

propietaris rurals o de la burgesia industrial i comercial. Les autoritats 

dosriuenques i els membres dels comitès revolucionaris van fer el possible per 

minimitzar els danys a les persones i a les propietats. El nivell de responsabilitat 

en crims de guerra a la rereguarda de les autoritats republicanes o d’incontrolats 

al terme de Dosrius hauria estat discret, atès que cap persona resident a Dosrius 

va ser condemnada a la pena capital. 


