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1. Estat de la qüestió

Les principals aportacions sobre la Guerra Civil i la repressió franquista al
municipi de Dosrius en el moment d’escriure aquest article són les següents:

El llibre de Josep Maria Solé i Sabaté, “La repressió a la guerra i a la
postguerra a la comarca del Maresme (1936-1945)”1, que va obrir el camí de la
investigació, especialment quantitativa, del conflicte a la comarca.

El relat d’Esteve Albert, “La Guerra Civil a Canyamars (1936-1950)”2 que
ens parla amb detall de la repressió republicana, els desperfectes a la població per
part dels milicians, el conflicte entre Canyamars i Dosrius i, de les amistats de
la classe benestant que hi tenia l’escriptor als dos pobles.

La darrera aportació de caràcter global és la de Jordi Amat i Teixidó, “Retalls
de la Guerra Civil al Maresme (1936-1939)”3. El seu treball examina de forma
exhaustiva els conflictes a la rereguarda a la pràctica totalitat dels pobles
maresmencs. Hi dedica 11 pàgines al municipi de Dosrius, amb dades interessants
sobre les persones represaliades durant la guerra i la postguerra.

2. Un cadàver a la cuneta

Quan hom examina aquells mesos que van transcórrer a Dosrius entre
l’aixecament militar de les tropes nacionals el 18 de juliol de 1936 i la fi de la
Guerra Civil a Catalunya a finals del mes de gener del 1939, tot fa pensar que
aquesta vall amagada del Maresme va quedar al marge dels conflictes socials, del
soroll de la guerra, dels bombardeigs i de les represàlies que van abundar a altres
parts del Maresme.

Segons Jordi Amat i Teixidó, al llibre que recull la investigació feta a bona
part dels municipis del Maresme, “Retalls de la Guerra Civil al Maresme (1936-
1939)”, a la comarca del Maresme van ser represaliades durant el període 1936-
1939, 247 persones, van morir a la guerra 1.525 combatents, va haver-hi 94
bombardeigs i es van represaliar 97 persones durant el règim franquista.

Dosrius va pagar el seu peatge en el nombre de combatents morts defensant
la República (19 soldats) i en les 16 persones que van ser represaliades durant
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el règim franquista. Però cal destacar que, dels 887 ciutadans residents a Dosrius,
només 1 va morir de mort violenta al terme municipal. Persona que ni havia
nascut a Dosrius ni hi vivia4.

Podem parlar d’un oasi durant la Guerra Civil en el cas de Dosrius? Quins
van ser els factors que van controlar la violència que es va patir en altres latituds?
A Cabrera, amb una població lleugerament superior a la de Dosrius (1.162) es van
localitzar 6 cadàvers durant els tres anys de guerra.

Intentarem explicar amb l’ajuda de la documentació i de la literatura, perquè
viure a Dosrius durant aquells anys era més segur que fer-ho a altres llocs de la
comarca.

Però comencem explicant la història de Pere Vallès Valls, nascut al 1876,
qui va ser trobat mort a Dosrius el 12 de setembre de 1936, més concretament
a la “Carretera de Dosrius a Mataró en la entrada de camino cantera del Fomento
de Obras y Construcciones Km. 2”. Se’l va trobar amb una ferida al cap amb un
orifici d’entrada i de sortida produïda per arma de foc. Interpretem que és la
cantera que es troba a la vessant oriental del turó de Can Ribot.5

Antònia Fort Puértolas, una dona de fer feines, resident a Barcelona, va
compartir el domicili durant 20 anys amb el sacerdot Pere Vallès “...el cual era
Expedicionario de Preces [una mena d’emissari davant del Papa que
s’encarregava de traslladar-li les sol·licituds dels fidels espanyols], a Roma,
cargo que dependía directamente del obispado de esta ciudad, teniendo su
domicilio particular compartido por la dicente, en la calle Bailén 95 y 97, 3º 1ª,
aunque acostumbraban a pasar los veranos en el pueblo de San Andrés de
Llavaneras, en donde les sorprendió la revolución roja”.

Segons el certificat de defunció, “...el difunto vestía traje de lana color
marrón, sueter de lana gris, zapatos y calcetines negros y camisa de hilo color
crema [...] El difunto era hombre de 1,70 m. de altura, de unos 50 á 60 años,
llevaba incisivos de oro, uno correspondiente al maxilar superior del lado derecho
vestía traje de color marrón a listas claras; jersey gris de lana; dos camisas de
hilo color crema; zapatos negros; llevaba gorra de color oscuro de visera flexible;
llevaba perfectamente adaptado un braguero sobre la región inguinal izquierda.
Le fue hallado un reloj de bolsillo, marca LONGINES granitos de tratamiento
homeopático; una cajita de inyectable Puig-Sureda de nitrato de anil; un pañuelo
de bolsillo; una cadena, al parecer de oro para reloj = 2º El cadáver resultó
corresponder a D. Pedro Vallés Valls de 60 años de profesión Cura, hijo de
Isidro y de Josefa, natural de Manresa”.

El 18 de març de 1944, dintre de la instrucció de la Causa General, Antònia
Fort presta declaració i aclareix les circumstàncies de la mort del sacerdot: “...en
la madrugada del día 12 de Septiembre de 1936 se presentaron en su vivienda,
un piso alquilado en dicho pueblo [Sant Andreu de Llavaneres], unos patrulleros
del Comité de dicho pueblo, los cuales detuvieron al citado DON PEDRO
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VALLES[...] Que eran componentes de dicho Comité y por tanto responsables
como autores o complices de dicho asesinato, un tal Serrano; un tal Juan y un
individuo que guardaba los perros del Conde de Caralt, todos los cuales han sido
ya ajusticiados en Consejo de Guerra [...] aclara asimismo que de todos el único
de dichos individuos que mató al interfecto DON PEDRO VALLES, de un modo
personal y directo, fue el mencionado individuo, apodado Freixenet, siendo los
otros cómplices de dicho asesino”.

Els noms que cita Antònia pertanyen tots als elements republicans (el Comitè
Revolucionari) de Sant Andreu de Llavaneres. També hi van participar altres
membres del Comitè:

Juan Freixenet Gassany (regidor de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
l’octubre de 1937) “Activísimo del Comité. Perteneció a la C.N.T. Con este carácter
figuro en el Ayuntamiento. Se jactó de haber asesinado al Dr. Vallés. Intervino en
todos los desmanes. Fue empleado en la Granja Caralt. Fue detenido.”

Sebastián Benasco Martín (president del Comitè Revolucionari) “[...]Fundó
el Sindicato de la C.N.T.[...] Custodió el coche que llevaba al Rdo. Vallés al
lugar del asesinato. Fue detenido”.

Manuel Serrano Rovira (regidor de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres al juliol de 1936) “Asaltó la Casa Consistorial al proclamarse la
República.[...] Practicó él la detención del citado Dr. Vallés. [...] Fue detenido.”

José Radó Dalmau “Perteneció a Estat Catalá.[...] Intervino en los
asesinatos del Sr. Verges y del Dr. Vallés.[...]Fue detenido.”

Juan Juan Bargalló, “Militante de siempre en izquierdas. Activo del Comité
rojo. Cooperó en el asesinato del Dr. Vallés. Su novia, sirvienta de éste, le
descubrió a Juan, y de esta forma le dectuvo en su propio domicilio, al que fue
con otros. Fue detenido”6.

Com podem observar, tots els directament implicats en l’assassinat van tenir
en un moment o altre un lloc de responsabilitat en la gestió del municipi llavanerenc.

Ens consta que durant els anys de la dictadura franquista van ser
represaliades 21 persones i van ser condemnades a mort 4 persones, tres de les
quals relacionades amb la mort de Pere Vallès Valls: José Dazzi Ferrer, nascut a
Vicenç de Castellet (Bages); Juan Freixenet Casany, nascut a Mataró (el
Maresme); Juan Juan Bargalló, nascut a Tivissa (Ribera d’Ebre) i Manuel Serrano
Rovira, nascut a Tivissa (Ribera d’Ebre).

El cadàver de Pere Vallès va ser enterrat en una fosa aïllada al cementiri de
Dosrius durant el setembre de 1936 i la pròpia Antònia va demanar i se li va
concedir durant l’any 1944 el trasllat de les restes al cementiri nou de Barcelona.
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3. Repressió a la rereguarda

Hem comentat més amunt que l’única víctima mortal trobada al municipi de
Dosrius durant els tres anys de guerra va ser la del sacerdot de Manresa, Pere
Vallès Valls.

Dues persones més, totes dues nascudes a la població, van trobar la mort
a altres llocs de Catalunya.

La primera víctima va ser Ignasi Vila Cantarell. Era professor de música i
tenia 36 anys. Vivia a Manresa i era membre de la Lliga de la Perseverança, una
organització religiosa que feia tasques de formació a través entre d’altres,
d’exercicis espirituals. També pertanyia a la Federació de Joves Cristians de
Catalunya (els fejocistes). Segons Memoria.Cat, qui es remeteix a l’ensems a “La
Juventud Mariana” “el van matar perquè uns milicians que feien un control li van
trobar una tarja del rector (cosa que van interpretar des del punt de vista religiós)
de la Universitat de Barcelona, Jaume Serra i Húnter, que era l’oncle de l’Ignasi
Vila. Fou assassinat el 20 d’agost del 1936 al pla de Cal Gravat.”7

Una altra font detalla una mica més les circumstàncies de la seva mort: “Al
mes escaso de iniciado el alzamiento nacional, el 20 de agosto de 1936, a las
11 de la mañana, fue detenido por las patrullas cuando volvía de visitar a unos
parientes, le supusieron sacerdote y aunque llevado ante el Comité se demostró
no ser tal, llevándole de nuevo a casa de aquellos parientes, no se sabe con qué
intención, le fue repasada de nuevo por los escopeteros la documentación que
llevaba en regla. Al encontrarle una tarjeta del rector de la Universidad de
Barcelona, aun cuando no tenía nada que ver con la religión ni con la política,
fue el pretexto para no soltar a Vila, quien muy posiblemente debió de
manifestárseles católico y ello bastó para que, a las 5 de aquel mismo día, fuese
asesinado por los milicianos en Manresa, en el lugar conocido por Pla de Cal
Gravat; presentando su cadáver señales evidentes de haber sido martirizado.”8

La segona víctima va ser Jaume Pujol Terra. Jaume era carnisser, tenia 30
anys i regentava un comerç al carrer Lluís Moret, 1, de Dosrius. Segons
l’expedient de la Causa General era de dretes i catòlic i aquesta seria la raó per
la qual devia ser assassinat a Barcelona, a on va desaparèixer sense tenir mai més
cap rastre del que va passar amb ell.

Els responsables d’instruir la Causa General es van interessar ben aviat per
la família del comerciant i per les circumstàncies de la seva mort. La Guardia Civil
informaria que “...dicho señor fue detenido en Barcelona por milicianos rojos
que se desconocen, siendo ingresado en la Cárcel Celular de dicha Capital, de
la que fue sacado el dia 9 de marzo de 1937, siendo asesinado por elementos
cuyos nombres y paradero se ignoran”.

Poc temps després declararien la mare del difunt, Ana Terra Torrent i el
germà d’aquell, Antonio Pujol Terra. Tots dos manifesten que no saben on va
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morir el seu familiar tot i que el germà va indagar durant un temps sense cap
resultat. Els instructors demanaran saber si la seva defunció consta a Barcelona,
Girona i les Illes Balears.

El cadàver de Jaume no va ser trobat, tot i que es va donar per mort i es
va registrar la seva defunció al Districte Municipal de Dosrius.9

4. Els primers dies de la Guerra

Amb una població de 887 habitants a l’any 1936, Dosrius tenia una baixa
densitat poblacional d’uns 22 habitants per quilòmetre quadrat. Gràcies al cens
fet a l’any 193010, sabem que dels 894 habitants de Dosrius, 494 (55%) sabien
llegir i escriure, mentre que 400 habitants (45%) no sabien llegir. Quan va esclatar
el conflicte civil a l’any 1936, la majoria dels seus habitants es dedicava a
l’agricultura, com a pagesos o com a jornalers i de forma marginal, altres feien
feines com les de picapedrer, paletes o comerciants11. Es tractava sens dubte
d’una societat fonamentalment dedicada a l’activitat agrícola i forestal, que
portava els seus excedents als mercats locals de la comarca, salpicada per
l’animació social i cultural que portarien ciutadans de l’alta burgesia de Barcelona
i Mataró que passaven els estius a Dosrius i especialment a Canyamars12.

Pel que respecta a la vessant política només sabem que les candidatures de
dretes van dominar bona part dels comicis celebrats durant la II República, amb
un certa preeminència de la Lliga Regionalista o Concòrdia Ciutadana.

Segons Esteve Albert, el Comitè de Salut Pública de Dosrius es va formar “...a
insistència i súplica del capellà del poble, dels senyors de la colònia i dels propietaris
forts.” Aquest Comitè estava format íntegrament per dirigents de dretes: Joan Pinós
Nogueres, Pere Sabé Masó, Salvador Claus Bonamusa, Eusebi Fontseca Jubany,
Antoni Pujol Terra (desertor de l’exèrcit republicà i probablement germà del represaliat
Joan Pujol Terra) i Pere Miquel Ferran (membre de la Falange durant el franquisme).
Després d’alguns dubtes, el 21 de juliol de 1936, s’incorporarien al Comitè membres
d’esquerra: Esteve Albert Corp (secretari), Jaume Bonamusa Claus, Sebastià Sans
Castany, Valentí Juvany Calm, Josep Catà i Joan Jubany Nogueras13. Jaume
Bonamusa (àlies Aiandro), de la Unió de Rabassaires i també sindicat a la CNT, va
ser nomenat President del Comitè14.

Durant el primers dies de moviment revolucionari i donades les circumstàncies
d’altres poblacions, el rector de Dosrius va demanar al Comitè que cremessin les
figures religioses de l’església per evitar que algú altre cremés l’edifici.

L’acord més important del Comitè va ser la formació d’una milícia per la
salvaguarda de les persones i el béns de tots els que es trobaven al poble. Es va
construir una trinxera a l’entrada del poble amb un grup de sis o vuit homes
armats que impedirien l’entrada de persones foranes al poble. Entre aquests
milicians destacava Joan Catà15, un delegat de la FAI de Mataró, qui recelava dels
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membres del Comitè de Salut Pública i que estava convençut que a les muntanyes
o a les masies de Dosrius s’hi amagaven ciutadans provinents de Mataró o altres
nuclis de la comarca. La seva tasca va ser infructuosa fonamentalment per la
manca de “cooperació” dels milicians que l’acompanyaven, com un dels germans
Bonamusa Claus.

En Calvet16, un milicià de la Unió de Rabassaires d’Argentona, va pressionar
a Aiandro per defenestrar els membres de dreta del Comitè. Aquest va dimitir i
va ser nomenat Jaume Ninet Pujol, un pagès de 26 anys afiliat a la CNT.

Als pocs dies del cop d’Estat contra la II República, representants del Comitè
de Salut Pública de Canyamars contacten amb el Comitè de Dosrius per anunciar-
los la constitució de l’esmentat comitè i que era presidit pel comerciant Vives.

Una de les primeres mesures del Comitè va ser exigir un impost de 5.000
pessetes a repartir entre els 40 propietaris més rics. Pagarien tots, excepte Miquel
Llinàs.

Durant els primers dies d’agost, militants del POUM registren la casa de
Josep Maria Fradera (Can Valls), esperant trobar fusells, però no els troben. Josep
Maria Fradera i Pujol havia nascut a Mataró a l’any 1887 i era un propietari rural
fortament involucrat en política. Procedia d’una família benestant de Mataró que
tenia importants propietats rurals, com les de Can Valls, Can Llibre i Can Guitart,
a Dosrius. Com a polític, Fradera va ocupar diverses vegades l’alcaldia de Mataró,
va ser diputat a la Mancomunitat (moment durant el qual va promoure la
construcció i asfaltat de la carretera de Dosrius a Canyamars) i durant els primers
dies de la Guerra Civil, el 30 de juliol de 1936, va ser detingut com a dirigent
polític de dretes (Lliga Catalana) i posat en llibertat en un moment indeterminat.17

Al dia següent, són uns milicians de Mataró els que demanen col·laboració
al Comitè de Dosrius per trobar a Jaume Recoder Esquerra, polític mataroní de
trajectòria poc definida que fugia de l’atmosfera repressora de Mataró. El
membres del Comitè van saber distreure el milicians i Recoder va poder-se refugiar
a Canyamars.

Gascón, cap de les Joventuts Llibertàries de Mataró va donar l’ordre de
cremar les esglésies d’Alfar i el Corredor. Primer, però, els milicians d’Argentona
van cremar la Torre de Fusta de Can Bosc.

Esteve Albert i Joan Prats van ser els encarregats, sota la pressió dels
milicians d’Argentona, d’estellar els altars XVIII i XIX de l’església del Corredor,
però seran també els responsables de salvaguardar les peces més importants.

Entre els dies 8 i 9 d’agost de 1936, milicians de la FAI de Sant Adrià
cerquen per  la  zona  un  capellà  perillós  que  organitzava  els  refugiats  d’Alfar  i
Canyamars.
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Degut a la pressió dels milicians forasters, les famílies Fradera i Aguilar
deixaran les seves masies. També abandonen el municipi Jaume Recoder, Jaume
Pujol Terra i Jaume Font i Bigay, qui havia estat director del bisetmanari
Pensament Marià18.

5. Les apropiacions

Amb el cop militar contra la República el 18 de juliol de 1936 es va iniciar
la Guerra Civil Espanyola.  A Catalunya, gràcies a la resposta armada dels
sindicats, dels sectors d’esquerra i de la Guàrdia Civil, la revolta no va prosperar
i el territori català va restar en mans del Govern Republicà.

Només 20 dies després de la insurrecció militar (el 7 d’agost de 1936), la
Generalitat de Catalunya va publicar al Butlletí Oficial de la Generalitat de
Catalunya un decret, a proposta del Conseller de Justícia i Dret, amb caràcter
urgent i d’acord amb el Consell Executiu, aprovat el 5 d’agost i que establia en
onze articles l’apropiació de béns de totes aquelles persones físiques o jurídiques
que haguessin participat o contribuït a l’aixecament militar.

El decret especificava que per poder portar a terme l’apropiació de béns es
constituiria un Comitè d’Apropiacions i que l’objectiu d’aquestes mesures era el
de destinar aquests béns a obres i serveis d’utilitat social així com a les necessitats
dels serveis públics de la Generalitat.

Aproximadament dos mesos després, el 2 de novembre de 1936, l’aleshores
alcalde de Dosrius, Jaume Ninet Pujol, signava la llista de béns apropiats i destinats
a la col·lectivització. Quedaria registrada a la Generalitat el 23 de novembre.

Amb la derrota de les forces feixistes a Catalunya, els ajuntaments es
reconverteixen en comitès locals i deriven en nous ajuntaments tres mesos
després. El 18 d’octubre Jaume Ninet Pujol (CNT) es converteix en alcalde d’un
consistori amb 3 membres de la CNT i un de la UR (Unió de Rabassaires).

L’ajuntament va decidir apropiar-se de tres finques diferents, valorades en
total en 290.000 pessetes, per destinar-les a col·lectivització.

La primera era “Can Rius de Canyamas” (Masia de Can Rius), propietat de
Francesc Rius Arenas, valorada en 55.000 pessetes. Sembla que qui ocupava la
finca esporàdicament era Mossèn Rius, qui la gent recorda com la darrera persona
que va estiuejar a la finca durant aquells anys.

La segona era “Can Gem-mi” (Can Gemmí), propietat del Marquès de
Castelldosrius, que aleshores era Fèlix de Sentmenat i Güell (Gran d’Espanya i
Marquès de Benavent). La finca estava valorada en 85.000 pessetes.

La tercera i última finca era la de “Can Bosch d’Alfart” (Masia de Can Bosc),
propietat del Comte de Belloch (Comte de Bell-lloc). El comte, Arnau de Mercader
i de Zufía, havia mort al 1932 i en no tenir descendència, el comtat va quedar
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vacant fins a l’any 1961. La seva dona era Paulina Pozzali y Crotti, escriptora
d’articles i opuscles de caire feminista i la propietària fins a la seva mort. La finca
era la més important de l’apropiació: 155.000 pessetes.19

La conclusió és que l’Ajuntament va col·lectivitzar dues finques propietat
de la noblesa i una pertanyent al clergat. Aquesta va ser la primera escomesa
perquè a començaments de 1937 hi hauria més apropiacions.

6. La Comissió de Responsabilitats

La feina que venia desenvolupant la Comissió d’Apropiacions a què fèiem
referencia més amunt va ser recollida per la Comissió de Responsabilitats que es
va crear amb el decret número 10 de 9 de gener de 1937 i publicat al DOGC el
18 de gener del mateix any. Segons el decret calia “...fixar el concepte d’una
altra responsabilitat, no per menys concreta, inofensiva, per concomitàncies amb
els elements que han desencadenat la guerra. Res més just que fer recaure també
sobre les persones incurses en aquella responsabilitat la càrrega d’ajudar a reparar
els estralls ocasionats per la guerra, de la mateixa manera que, en rectes principis
de Dret internacional, ha de suportar aquella càrrega el bel·ligerant agressor”. La
Comissió tenia com a funció determinar les responsabilitats dels enemics de la
República i fer les declaracions oportunes sobre apropiacions definitives i embargs
preventius i apropiacions provisionals. El decret destaca que podrien ésser objecte de
retenció provisional els béns d’aquells que haguessin marxat del país per instal·lar-
se a territori rebel o a l’estranger si així ho determinava la Comissió.

L’ajuntament de Dosrius va fer arribar la llista a la Comissió de
Responsabilitats el 15 de març de 1937, signada per l’alcalde Jaume Ninet. La
relació consta de 21 apropiacions i s’hi detalla a) el béns apropiats; b) la situació
i superfície i c) el nom dels propietaris.

Les primeres de la llista eren els béns eclesiàstics: les rectories i terres de
Dosrius, Canyamars i el Far (63.384 metres quadrats entre horts i terres).

A continuació es detallen les finques de Mas Bosc, Mas Gemmí i Mas Rius
(que s’havien col·lectivitzat a la tardor del 1936 i que sumen un total de 94
hectàrees).

I finalment una llarga llista de masies o torres, terres i bosc. A Dosrius
trobem: Batlle, Ribot, Terrades, Xullat, Vallmajor, Gabarra, Sant Llop, una torre
al carrer Verdaguer, Valls. A Canyamars: Mas Llibre, Mas Canyamars i Mas
Guitart (de totes les quals era propietària Carme Pujol Vidal, la mare de Josep
Maria Fradera Pujol).

D’entre els intervinguts caldria esmentar a Jaume Aguilà Valls perquè la
superfície intervinguda era en total de 281 hectàrees, molt superior a la resta de
“propietaris responsables”.
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Jaume Aguilà Valls era propietari de la “Sociedad Anónima Aguilá”.  El seu
fill, Joan Aguilà Bruix, va acomiadar-se de l’Esteve Albert a Dosrius de la forma
següent: “Demà ens anem a Barcelona tots els de casa [..] Us veureu desbordats
[els de Dosrius] i compromesos. Ni que vulgueu no podeu evitar assassinats i
saqueigs. N’hi haurà cada vegada més com passa a tot arreu, perquè la marxa
d’en Franco i En Mola sobre Madrid va excitant-los.”

Pare i fill van ser assassinats a principis de novembre de 1936, probablement
per motius vinculats amb la guerra civil. La seva vídua, Carmen Bruix Solà,
demana a la Comissió de Responsabilitats en un escrit datat el 15 de desembre
de 1938, que exoneri de qualsevol responsabilitat al seu marit ja que “...durante
su vida, no figuró afiliado a partido alguno político, habiendo dedicado sus
actividades, en obsoluto a la Administración y Dirección de sus bienes, y por
tanto, no solo no ha tenido concomitancia alguna con el referido movimiento,
sino que siempre ha profesado en los ideales de izquierda, por ser de espíritu muy
liberal y democrático.” Afegeix que l’altre fill que li queda, en Josep, està en el
front d’Andalusia defensant la República.20

No sabem com va es va resoldre la sol·licitud perquè la guerra s’acabaria
un mes després.

7. La constitució del nou Ajuntament

El dia 18 d’octubre de 1936, a les dotze del matí, es constituïa el nou
Ajuntament que hauria de rellevar el Comitè de Salut Pública nascut dels dies
immediatament posteriors al cop del 18 de juliol. El jutge popular que presidiria
l’acte era Miquel Nogueras Fontseca, actuant de secretari Josep Manté Sureda.

Els membres que assisteixen a l’acte són els membres del Comitè
Revolucionari que han portat les regnes del municipi fins aquell moment:

Salvador Nogueras Rovira (President del Sindicat Agrícola); Isidre
Bonamusa; Joan Travesa; Francesc Pujol; Jaume Pujades. El nou consistori estarà
format per: Antoni Colomer Matas (CNT); Valentí Jubany Calm (CNT); Jaume
Ninet Pujol (CNT) (Alcalde); Jaume Bonamusa Claus (Unió de Rabassaires)
(Alcalde 2n).21

Durant l’any 1937, Josep Abril Argemí22, va ser destinat com a comissari
municipal al poble de Dosrius fins a l’acabament de la guerra.

8. La destrucció del patrimoni

Ja sabem, perquè ho hem vist amb anterioritat, que la poca violència que
es va exercir al municipi de Dosrius, va ser contra el béns de l’Església i
excepcionalment contra l’anomenada Torre de Fusta.
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L’alcaldia denunciarà a la Causa General, el “Saqueo de las Iglesias de
Dosrius, Alfar y Ermita de San Lupo. Incendio de la Iglesia de Cañamas. [...]
Incendio de la llamada Torre de Fusta” entre el 21 i el 23 de juliol.

L’Ajuntament informa que el valor dels danys durant els primers dies va ser:

“Iglesia de Dosrius: 150.000 pessetes; Iglesia d’Alfar: 25.000 pessetes;
Hermita de San Lupo: 1.000 pessetes; Iglesia de Cañamas: 70.000 pessetes; Torre
de Fusta: 125.000 pessetes”.

“Los pueblos a que pertenecían los Comités rojos, sospechosos de
participación de tales delitos fueron los de Badalona, Argentona, Llinás y otros
pueblos del  Vallés”.

L’any 1942, l’aleshores alcalde, Joan Pinós Nogueras, informa que “...si bien
la fábrica de la Iglesia [de Dosrius] quedó intacta, salvo ligeros desperfectos, [...]
imágenes fueron destrozadas, desapareciendo varios retablos, algunas joyas y ropas
de los altares, bancos, candelabros y otros ornamentos”. Pel que respecta a l’església
de Canyamars, l’alcalde manifesta “...que dicho templo fue muy destruido por la
parte interna, en varios altares (en especial el altar mayor), quemados algunos
muebles, retablos, imágenes y ropas ornamentales.”23

En diversos informes elaborats per la Diòcesi de Barcelona, es parla
detalladament de les afectacions i rehabilitacions dels temples:

Sant Aciscle i Santa Victòria: “De la parròquia de Dosrius l’informe afirma
que alguns dirigents revolucionaris ajudaren a fugir els sacerdots (pàg. 46). Es
destruïren un retaule barroc dedicat al Sant Crist (pàg. 68), les imatges barroques
de Sant Francesc (pàg. 75), la creu processional d’estil imperi (pàg. 85), i el
retaule gòtic de Sant Aciscle i Santa Victòria, que fou trobat a Mataró (pàg. 64).

Resumint, aquest temple, d’estil gòtic de finals del segle XV, fou
completament saquejat, i els seus altars destruïts en la revolució de 1936. Durant
tot aquest període fou apoderat pel ‘comitè’, destinant-lo a magatzem de gra,
llavors i palla.

La casa rectoral fou habilitada per una família refugiada, i l’edifici fou
respectat. Únicament fou destruït un pont cobert que donava accés al temple.
Després de la guerra quedaren moltes habitacions de la rectoria inhabitables. Es
va construir una nova casa rectoral. De l’arxiu parroquial es perderen alguns
llibres de defuncions.”

De l’església de Sant Esteve de Canyamars, l’”...informe diu que els
feligresos ajudaren a salvar el rector i altres sacerdots i religiosos que estaven
ocults, oferint-los tota mena d’assistència.

La fàbrica d’aquesta església parroquial, del segle XIV, d’estil romànic,
no sofrí notables destrosses durant la revolució del 1936. L’interior quedà destruït
per l’acció del foc, tres cops ocasionats pels anomenats ‘Fusileros rojos’ veïns



2 3XXXIII SESSIÓ D’ESTUDIS MATARONINS - 2016

del poble de Sant Adrià del Besòs. La casa rectoral fou igualment saquejada per
aquells ‘forasters’. L’arxiu parroquial, per ordre del comitè revolucionari del
poble de Dosrius, fou traslladat a l’Ajuntament. El mateix que alguns retaules
(pàg. 68). En ser recuperat, van trobar-se a faltar varis documents.”24

9. Canyamars es vol separar de Dosrius

Explica Esteve Albert al seu llibre “La Guerra Civil a Canyamars” que durant
els anys previs a la Guerra Civil, Canyamars va començar a trencar amb la seva
autarquia econòmica basada en els productes del camp i del bosc, per veure com
es començaven a construir torres i xalets. Durant els anys de la Segona República
la rivalitat entre Dosrius i Canyamars es va accentuar i els d’aquest segon poble
van rumiar seriosament la possibilitat d’aconseguir la independència del primer.
En un ambient dominat a les urnes per La Lliga Catalana, la joventut dosriuenca
va obrir un local d’Esquerra, mentre que a Canyamars els aires bufaven a favor
d’Acció Catalana Republicana, un partit catalanista, republicà i liberal,
especialment impulsat pels integrants de la colònia d’estiuejants, entre els quals
destacaven els membres de la família Prats, residents a Can Galzeran.

Una vegada iniciada la guerra, Joan Prats Vidal i el seu cosí Joan Vidal i
Prats anuncien als membres del Comitè de Salut Pública de Dosrius la constitució
d’un Comitè homòleg a Canyamars, sota la presidència del comerciant Vives. La
reacció de Jaume Bonamusa Claus, el primer president del Comitè de Dosrius és
rotunda: “A Canyamars sempre esteu a la lluna de Valencia i les castanyes del
foc us les hem hagut de treure els de Dosrius. Si no haguéssim aturat els camions
del faiets que venien per vosaltres, fa dies que hi haurien molts plors a les vostres
famílies”25. Després de diverses converses, el cosins Prats s’avenen a desfer el
Comitè de Canyamars.

Però aquí no s’acabaria el conflicte. Va tornar a pujar molt de to al març
de 1937. Joan Roca Valentí, President del Sindicat d’Oficis Varis de la CNT,
Esteve Bonamusa Domènec, President de la Junta de Veïns i Joan Figueras Lladó,
President del Centre Republicà envien una carta-còpia al Cap de Patrulles
Comarcals de Barcelona en què s’evidencien els greus problemes de veïnatge
entre les dues poblacions.

“Fèia ja temps, Honorable Conseller [de Seguretat Interior], que, degut a
l’abandó en que Dosrius ens tenia, car no es preocupava el mes mínim del seu
agregat Canyamàs i si solament per a la cobrança d’impostos i demés d’ordre
semblant; en algunes reunions amb els el·lements actius del poble, haviem parlat
de sol·licitar l’administració autónoma, ço es, la creació de l’Entitat Local
Menor, millor dit, constituir-nos en Sub-Municipi.”

Amb aquesta intenció “...acordàrem dur endavant la constitució  del Sub-
Municipi i a l’efecte cridàrem al Secretari de Dosrius perque ens orientes i també
parlarem amb éll referent el que ens havia ofert, ço es, esser el nostre Secretari.”
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El Secretari no era un altre que Josep Manté Sureda i pel que es desprèn
de l’escrit, Manté pretenia col·laborar discretament amb la Junta de Veïns de
Canyamars per al final ser el secretari d’un nou Sub-Municipi que integrés l’Alfar
Alt, l’Alfar Baix i la mateixa Canyamars. Els veïns acaben desconfiant de Manté
i decideixen prescindir d’ell, moment a partir del qual “... a Canyamars no hi ha
hagut un dia de tranquilitat, havent-nos menaçat l’esmentat Secretari de que el
Sub-Municipi el tindriem, però que trigariem molt.[...] Dosrius ha vingut al
poble i se’n ha endut el que ha volgut. Armes, Winchesters, mobles de l’esglesia
i a res ens hem oposat. En certa ocasió vingué al poble l’Alcalde de Dosrrius
amb tres o quatre mes, i pistola en mà se’ns endugué el cotxe que teniem i no
content, feu un acte de matonisme disparant un tret...[...] Ara mateix, ja fa dies
es crearen el Delegats Comarcals al servei de la Conselleria de Proveiments. Tot
sovint el Delegat del Maresme, dona queviures a Dosrius i d’altres a nosaltres,
doncs Dosrius i d’altres destinats a nosaltres, doncs Dosrius se’ls apropïa i els
veins de Canyamàs que es morin de fam...”.

Ja que Dosrius entorpia l’avituallament de Canyamars, la Junta de Veïns va
decidir tirar endavant la iniciativa de demanar a aquells habitants del municipi que
tinguessin blat o farina que la venguessin a la Junta a preu de cotització. Els
propietaris de les existències podrien passar a cobrar de la Junta més endavant.
Els de Dosrius, van fer córrer la versió de què la Junta havia requisat el blat i la
farina i és que “El plevicit que efectuàrem per anar a la creació del Sub-Municipi,
hem de dir-li Ciutadà Cap de les Patrulles Comarcals, anava refrendat per totes
les signatures dels veins de Canyamàs [...] havent-nos ofert tots els veïns adhùc
pessetes per si ens fan falta per a la compra d’articles per a l’abasteixement de
la població.”

L’Ajuntament de Dosrius, a través del seu alcalde, Jaume Ninet Pujol, donava
la versió que “...en el poble de Canyamás, agregat d’aquest municipi, uns quants
individus, aprofitan-se de l’anormalitat de les circunstancies, fá un quant temps
que s’impossen a tot el poble per mitjá d’amenaces i coaccions [i fins i tot] han
passat per totes les cases de pagés a requisar el blat i farina que posseien,
enportan-se’n el de la majoria de les cases”.

El conflicte es va acabar el 20 de març de 1937, amb l’arbitri de la Junta
de Seguretat Interior, quan va reunir a les parts i va dictaminar que Dosrius i
Canyamars actuarien independentment en l’afer de la farina i el blat i que la
Delegació Comarcal de Proveïments lliuraria directament els queviures al veïnat
de Canyamars.26

10. La repressió durant la dictadura

Una vegada acabada la guerra, les autoritats franquistes van utilitzar dues
eines per esbrinar l’abast de la destrucció de les propietats i la responsabilitat
d’aquells que no havien recolzat l’aixecament militar. La primera va ser la Causa
General27, que en el cas de Dosrius es va allargar durant 4 anys (1940-1944).
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La Causa General és la instrucció que les autoritats franquistes van elaborar
per “depurar” les responsabilitats dels republicans en la seva actuació política,
destructiva, coercitiva o de qualsevol classe que hagués significat no haver-se
posat de part del bàndol nacional durant la Guerra Civil. El fiscal instructor de
la Causa General per al municipi de Dosrius va ser Eugenio Carballo Morales; el
secretari Ramon Grau Badia. La documentació es troba al “Ramo Separado 166”,
Caja 1595, Expediente 11 del Archivo Histórico Nacional.

Durant la instrucció de la Causa, l’alcalde era Juan Zamora i el secretari F.
Álvarez. Es va iniciar el 18 d’octubre de 1940 i es va acabar el 30 de març de
1944. A continuació destacarem alguns aspectes que apareixen a la documentació.

El 14 de març de 1941 l’Instructor dóna ordres de no exhumar cadàvers de
represaliats pels republicans enterrats dintre o fora del cementiri.

El 31 de maig de 1941, el Comandant de la Guàrdia Civil de Mataró, elabora
un informe a petició de l’Instructor, en què dóna els detalls de bona part del que
va passar durant la Guerra Civil a Dosrius.

“La organización política y administrativa con referencia al 18 de Julio de
1.936, en este Pueblo se constituyó a base de comité del que formaban parte
elementos de derechas y de izquierdas, con el objeto de garantizar el orden.

Pasados unos días y por presión de elementos rojos forasteros, las personas
de derechas se vieron obligadas a dejar el comité y una vez desaparecido este
se constituyó el ayuntamiento con elementos de filiación izquierdista.

En la aldea de Cañamas (Agregado a este Municipio), tambien actuó en
los primeros días del Movimiento un Comité parecido al anterior.

El comportamiento de los diversos alcaldes y concejales en general fue su
actuación buena, formándose en la aldea de Cañamas un Sub-municipio. [...]
La actuación de los dirigentes marxistas en general fue buena toda vez que en
este termino hallaron refugio gran numero de personas perseguidas por los rojos
de otras localidades, actuando las autoridades locales, en contra de comités rojos
que llegaban a este término con propósitos criminales.

No se alteró el orden público en dicho pueblo toda vez que desde el primer
momento actuaron juntamente elementos de derechas y de izquierdas para
garantizar el mismo.[...]

Se incorporaron a las quintas que fueron llamadas por los gobiernos rojos,
emboscándose varios de los llamados por no querer servir a los mismos.

En los últimos tiempos de la dominación marxista actuó en dicho pueblo
un Comisario de la Generalidad, su actuación buena, y se llama JOSE ABRIL.”
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La segona de les eines de repressió va consistir en la detenció de tots aquells
que se sospitava que havien comès alguns dels delictes tipificats per les autoritats
franquistes. Una vegada detinguts, es prenia declaració al detinguts i es demanaven
informes a les autoritats locals per esbrinar la conducta i el grau de responsabilitat
dels delinqüents polítics. La repressió per part del guanyador de la guerra es va
materialitzar en un sistemàtic enjudiciament dels enemics a través de judicis
sumaríssims el funcionament dels quals hem analitzat en un altre article28.

A la base de dades del Tribunal Militar Territorial Tercer, on es conserven
els expedients del judicis o procediments incoats contra els ciutadans que
pertanyien a principis de la dècada dels quaranta a la Quarta Regió Militar, figuren
un total de 23 ciutadans nascuts a Dosrius i residents a altres localitats de
Catalunya: Juan Abril Bellatriu (Argentona), Jaime Abril Fonseca (Argentona),
Esteban Albert Corp (Mataró), Miguel Anglada Rovira “el Calet” (Arbúcies), Luis
Argemí Serra (Sant Andreu de Llavaneres), Celestino Boix Vilajoana (Llinars del
Vallès), Acisclo Boix Vilajoana “Bisbe” (Llinars del Vallès), Adolfo Bonamusa
Codina (Mataró), Miguel Conejos Nogueras (Caldes de Montbui), Jaime Creizet
Solé (Argentona), José Creizet Solé (Argentona), Pedro Fort Bronsoms
(Figueres), Juan Martorell Nogueras (Vilalba Sasserra), Tomàs Nogueras Collet
(La Roca del Vallès), José Pou Borèn (Vilalba Sassera), José Reverter Jané
“Capello” (Llinars del Vallès), José Reverter Riera (Sant Celoni), Jaime Roca Gurri
(Vilassar de Mar), Alberto Roig Anglada (Mataró), Luis Roig Nogueras (Mataró),
Juan Serra Ignaci “Petroli” (Llinars del Vallès), Dolores Travesa Rupià (Premià
de Mar) i Conrado Vila Coll (Mataró).

Altres ciutadans havien nascut a Dosrius o a altres ciutats del món i residien
a Dosrius durant la guerra civil o la immediata postguerra. A continuació
analitzarem el procediment judicial militar al qual tots aquests veïns van ser
sotmesos i la informació que dels expedients es desprèn: la composició dels
comitès, la destrucció del patrimoni, les intimidacions, la col·laboració amb els
fugitius, l’exercici del poder institucional o parainstitucional29.

Els represaliats residents a Dosrius

La llista de residents a Dosrius i represaliats per les autoritats militars
franquistes ascendeix a un total de 19 persones. Hem volgut incorporar a la
investigació a dues persones no residents a Dosrius: Esteve Albert i Corp i a
Miquel Conejos Nogueras. El primer perquè va néixer a Dosrius, perquè va
intervenir en bona part del que va passar al poble durant els primers dies de la
guerra i per la notorietat cultural que va adquirir durant la resta del segle XX. El
segon perquè va ser l’únic ciutadà nascut a Dosrius que va ser condemnat i
executat per les autoritats per la seva actuació durant el conflicte.

La resta d’encausats van ser investigats, interrogats i moltes vegades jutjats
i condemnats per causes diverses i que no tenien directament relació amb la
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repressió a la rereguarda republicana. Per aquesta raó hem volgut agrupar a aquest
conjunt de 21 ciutadans en diverses categories en funció de les seves
responsabilitats durant el període 1936-1939. També ens referirem a continuació
al paper de les autoritats i ciutadans que van col·laborar amb la justícia militar per
denunciar i actuar de testimonis a favor o en contra dels processats.

Un condemnat a mort: Miquel Conejos Nogueras

Com hem dit anteriorment, Miquel Conejos Nogueras va ser l’única víctima
mortal de la repressió franquista nascuda a Dosrius i condemnada per fets
ocorreguts a Catalunya durant la guerra civil. Conejos seria denunciat per dos
particulars al febrer de 1939 i seria executat quatre mesos després. El delicte
principal va ser l’intent d’assassinat d’un dels declarants, però les investigacions
van afegir com a agreujants els de participar en els fets d’octubre de 1934, estar
afiliat a la CNT, marxar de voluntari al front i pertànyer a les patrulles cenetistes
que es movien per la comarca.

De membre del Comitè de Dosrius a contrabandista de fugitius: Esteve Albert
i Corp

Albert vivia a Mataró quan va esclatar la guerra civil però es va traslladar
ràpidament a Dosrius, on havia nascut, per formar part del Comitè que es va
formar durant la segona meitat del mes de juliol de 1936. Durant els primers dies
va col·laborar amb els ciutadans de Dosrius a evitar la repressió per part de les
milícies d’altres pobles però durant el mes de setembre la seva actuació devia ser
més que sospitosa i abandonaria la població. La seva ambigüitat política li va
permetre ser membre de les milícies alpines i policia de fronteres, fet que li va
evitar l’allistament a files i li va possibilitar amagar i ajudar a creuar la frontera
a una quantitat no menor de ciutadans. El mateix Albert declara que es tractaria
de centenars de persones. Eren bàsicament membres pertanyents a l’Església,
però també industrials, fabricants, militars o ciutadans que simplement volien
arribar a la zona nacional per lluitar contra l’exèrcit de la República. Tot i alguna
denúncia malintencionada, sembla que Albert no va cobrar cap remuneració pels
serveis oferts als fugitius.

Dues mestres depurades: M. Isabel Allué Castanera i Margarita Torrandell
Forment

Les dues mestres de Dosrius (Allué) i de Canyamars (Torrandell) van haver
de presentar una declaració jurada sobre les seves activitats abans i després de
la rebel·lió militar de les forces nacionals. La primera havia començat a treballar
al sector educatiu al 1900 i la segona al 1906. Les autoritats franquistes no van
trigar ni un mes després d’entrar a la comarca per exigir de les docents proves
de la seva fidelitat als nous valors del règim.
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Fugitiu i amagat durant un any: Tomàs Jubany Jubany

Tomàs era un membre de la Federació de Joves Cristians que va intentar
per tots els mitjans fugir de Catalunya per no ser represaliat per la FAI. Va evitar
l’allistament a files falsificant la seva edat però al final va acabar sent tinent a
l’exercit republicà. Va intentar fugir de nou, va fracassar i es va amagar a casa
d’un conserge durant un any sencer. Només va sortir quan les tropes franquistes
van entrar a Barcelona.

Els maquis a Dosrius i un assassinat sense aclarir: Manel Ruiz Bru

Manel Ruiz va ser processat a l’any 1945, poc després que dos presumptes
maquis es presentessin a casa seva per demanar-li menjar. Sembla que Ruiz es
va veure obligat a col·laborar donades les amenaces que va rebre dels visitants.
En una batuda dels cossos de seguretat i de l’exèrcit per la zona, Ruiz va ser
interrogat, negant l’existència de fugitius a la zona, per acabar reconeixent la
col·laboració forçada. En les diligències que es van efectuar, va sortir a la llum
que Ruiz havia estat implicat en un assassinat a principis de la dècada dels trenta
però finalment va ser absolt de tots els càrrecs.

Una denúncia malintencionada: Isidre Oliveres Bellús

Isidre va ser denunciat per una veïna per haver delatat a una persona que aquesta
tenia a casa seva. La simple denúncia va ser suficient perquè Oliveres, el marit de la
denunciant, la denunciant i les autoritats del poble prestessin declaració. En el fons,
la denúncia obeïa a rivalitats veïnals i les actuacions van ser arxivades.

El comitè de Canyamars: Esteve Bonamusa Domènec, Lluís Sentís Bias,
Joan Figueres Lladó i Joan Roca Valentí

Durant els primers dies de la Guerra Civil, Canyamars va constituir un
Comitè de Salut Pública anàleg al de Dosrius, sota la presidència del comerciant
Vives. Sembla evident, per la declaració dels testimonis, que la idea de formar una
junta de defensa va sortir de la població de dretes de Canyamars, inclosos els
estiuejants de Barcelona i d’altres poblacions, així com dels membres de dretes
del primer comitè de Dosrius. Per evitar la intervenció d’elements estranys al
poble, els membres del comitè van actuar com un comitè revolucionari, rebent
subvencions de la població i fent un simulacre d’incendi de l’església. Passat un
temps i per la pressió dels membres del Comitè de Dosrius, el Comitè es va
desintegrar. A partir d’aleshores sembla que alguns dels elements del comitè es
van radicalitzar i es van incrementar les requises i la persecució de gent de fora
del poble amagada als boscos i a les cases de Canyamars.

La majoria dels membres superaven els 40 anys, es dedicaven a l’agricultura
i tots van ser acusats de rebel·lió militar. Sembla que tots es van sindicar a la
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CNT, però no estaven afiliats a cap partit polític abans de l’aixecament feixista.
Tots van ser absolts a excepció del més jove dels quatre, Roca Valentí.

Esteve Bonamusa i Lluís Sentís van actuar coordinadament durant el període
examinat com a membres del comitè antifeixista de Canyamars. Bonamusa era
President de la Junta de Veïns i juntament amb Sentís va encarregar-se de tasques
de vigilància per evitar la intromissió d’agents d’altres poblacions. Després
d’incorporar-se a les files de l’exèrcit republicà, Bonamusa i Sentís es
radicalitzarien i pressionarien a les autoritats locals per perseguir els ciutadans
amagats.

Figueres era el president del Centre Republicà de Canyamars i es va convertir
en l’alcalde de la població durant la guerra. Com a representant revolucionari,
Figueres va haver de col·laborar amb les forces de seguretat i altres milicians en
la detenció de diversos fugitius. Però la seva actitud devia ser més aviat tèbia pel
que respecta a la repressió dels ciutadans de dretes i en alguna ocasió va ser titllat
de col·laboracionista pels membres del comitè de Canyamars.

Roca Valentí sembla que va actuar com a comissari polític perseguint els
emboscats. Va ser el president del Sindicat d’Oficis varis de la CNT i se’l va
acabar condemnant a la pena de 12 anys i 1 dia de reclusió temporal.

El Comitè de Dosrius: Antoni Bonamusa Claus, Jaume Ninet Pujol, Ramon
Casamian Callizo, Joan Pujol Boch, Jaume Bonamusa Claus, Salvador
Nogueres Rovira, Esteve Fontseca Martorell, Ramon Rovira Masaguer,
Sebastià Sans Castany i Antoni Colomer Matas

Com hem comentat més amunt, el primer Comitè que es va formar a Dosrius
arran de l’aixecament militar de 1936 estava format íntegrament per dirigents de
dretes. El 21 de juliol s’incorporarien al Comitè ciutadans de tendència esquerrana.
La presidència a partir d’aleshores l’assumiria Jaume Bonamusa però aquest va
renunciar arran de les pressions de milicians de fora del poble en el sentit de fer
fora del comitè els elements de dretes. Va ser llavors quan es formaria un comitè
íntegrament d’esquerres presidit per Jaume Ninet.

Abans de la constitució d’un nou ajuntament a l’octubre del 1936, entrarien
o passarien pel comitè altres membres com Isidre Bonamusa, Joan Travesa,
Francesc Pujol i Jaume Pujades dels quals no tenim informació. El nou consistori
es formaria el 18 d’octubre de 1936 amb la composició següent: Jaume Ninet
Pujol (Alcalde), Jaume Bonamusa Claus (2n Alcalde), Antoni Colomer Matas i
Valentí Jubany Calm (regidors).

És probable que Ninet fos alcalde fins a l’abril de 1937 i que amb
posterioritat fossin alcalde Ramon Casamian (4 mesos), Jaume Bonamusa Claus
(3 mesos) i Esteve Fontseca Martorell (1 mes). Salvador Nogueres Rovira va ser
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nomenat alcalde l’1 d’agost de 1938 i va romandre al càrrec de l’ajuntament fins
el 18 d’octubre del mateix any. Molts canvis en la presidència del consistori en
molt poc temps, deguts segurament a la incorporació dels successius alcaldes a
l’exèrcit republicà.

A més dels ciutadans investigats i/o jutjats, sabem que van existir altres
ciutadans que devien intervenir com a membres del Comitè o que hi van donar
suport. Aquests ciutadans apareixen com a persones que estaven en llibertat
condicional el 31 de maig de 1941 segons informa el comandant de la Guàrdia
Civil de Mataró. Es tracta de: Conrado Vila Coll, Joan Guiscafé Cousi i Josep
Manté Sureda30. Altres membres serien Josep Catà i Joan Juvany Nogueres.

Del que es desprèn de la documentació examinada, el Comitè es va formar
i va actuar sota els auspicis dels grans propietaris i del mossèn del poble. Sembla
probable que el Comitè depurat d’elements de dretes el formarien un grup d’entre
10 i 15 persones, entre els 25 i els 58 anys d’edat i que la pràctica majoria eren
pagesos o jornalers.

La meitat dels membres del comitè examinats van ser allistats a files o es
van allistar voluntàriament, mentre que l’altra meitat, els que eren d’edat més
avançada, es van quedar al poble. Això faria segurament que es produïssin relleus
al llarg de la guerra en les responsabilitats institucionals o les del comitè. Sabem
que durant l’any 1937 Josep Abril Argemí va ser nomenat comissari municipal
al poble de Dosrius fins a l’acabament de la guerra però cal investigar quina
relació tindria aquest comissari amb els membres del comitè o de l’ajuntament
que van restar al poble.

Queda clar, també, si examinem la taula de més amunt, que bona part dels
membres del comitè no pertanyia a partits polítics o centrals sindicals abans del
18 de juliol. Dos pertanyien a Esquerra Republicana, un a l’UGT i un altre militava
a la Unió de Rabassaires. La majoria dels membres s’afiliarien a la CNT, una
vegada iniciada la guerra, voluntàriament o simplement perquè era el més
aconsellable en aquells moments.

Tot i la manca de responsabilitats greus dels membres del comitè, la majoria
van ser condemnats per les autoritats franquistes a diverses penes de presó.
Entenem que les autoritats militars de la dictadura, tot i tenint present els atenuants
de què els encausats van protegir a la població de la persecució de milicians de
poblacions veïnes, van voler castigar l’assumpció de responsabilitats durant el
període revolucionari.

Dintre de la tònica general del Comitè d’intentar preservar la seguretat dels
ciutadans del municipi interceptant les incursions de comitès d’altres pobles, els
membres del Comitè van haver de simular que eren iconoclastes, que perseguien
als fugitius i que registraven, multaven i requisaven els béns dels propietaris,
especialment dels de tendència dretana.
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En aquesta posada en escena, A. Bonamusa, qui actuava també com a agutzil
i carter, R. Casamian, E. Fontseca i R. Rovira es van encarregar del servei
d’armes, especialment a les cruïlles de les carreteres. A. Bonamusa, J. Ninet, R.
Casamian, E. Fontseca i S. Sans serien qui de forma destacada es dedicarien als
registres domiciliaris. La responsabilitat d’imposar multes recauria en A.
Bonamusa, R. Casamian, S. Nogueres i S. Sans.

Sembla demostrat pels testimonis de diverses persones que J. Ninet, J.
Bonamusa i S. Sans van fer tot el possible per amagar o ajudar a fugir a tots
aquells del poble o de fora que estaven amagats.

A. Colomer segurament actuaria de forma independent a les proximitats de
l’ermita del Far, denunciant o perseguint a moltes de les persones que s’amagaven
en aquells indrets.

A Dosrius la feina de delatar la presència de fugitius la va assumir R. Rovira,
qui va arribar a l’extrem d’avisar als milicians d’Argentona de la presència de
persones fugitives.

No sabem exactament quin paper va jugar R. Casamian. En uns casos és
etiquetat d’anarquista exaltat i perseguidor de fugitius i en altres sembla haver
ajudat a salvar-los de comitès que venien de fora.

Els denunciants i els informadors

Ja hem comentat en un altre article31 que els judicis o procediments per
depurar les responsabilitats dels ciutadans “no afectes” a l’aixecament nacional
es van iniciar poc després que les forces nacionals haguessin ocupat militarment
el territori. Les investigacions principals corrien a càrrec de la comandància de
la Guàrdia Civil qui aixecava informes que eren utilitzats com a eina pels jutges
instructors per iniciar els procediments. En casos comptats, eren els ciutadans
perjudicats per tot allò ocorregut durant la guerra civil, els que iniciaven el
procediment presentant una denúncia. Els motius podien ser diversos: un intent
de detenció, un registre a casa seva, una extorsió, una amenaça o qualsevol acció
que hagués vulnerat els seus drets. D’entre els denunciants o testimonis que amb
més virulència van carregar contra els dirigents d’esquerres durant la guerra,
destaca Josep Maria Fradera i Pujol.

En qualsevol dels casos, el jutge demanava informes sobre l’actuació dels
acusats o sospitosos als ciutadans que podien conèixer els seus antecedents durant
la Segona República o les seves accions durant la guerra. A la dinàmica local de
Dosrius, la font principal d’informació la van proveir tres autoritats: el Cap local
de la Falange, l’alcalde i el Mossèn. Les persones que ocupaven altres
responsabilitats institucionals, com el jutge municipal, el secretari municipal o
l’agutzil, oferirien als jutges informació administrativa sense judicis de valor sobre
els acusats.
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Les tres autoritats a les que fèiem esment van indicar quines eren les
persones que havien tingut alguna classe de responsabilitats durant la guerra. En
la majoria dels casos els seus informes absolien els acusats de les possibles
responsabilitats i en altres la responsabilitat quedava atenuada per la “bona
conducta” o la col·laboració per evitar la detenció de les persones que van ser
perseguides durant la guerra.

L’autoritat que sens dubte es va mostrar més implacable amb els acusats
va ser el Cap de la Falange de Dosrius, Joan Pinós Nogueres (àlies “Dama”).
Pinós va ser integrant, igual que Salvador Claus Bonamusa i altres ciutadans que
formarien part de les gestores de l’inici de la postguerra, del primer Comitè creat
amb motiu de l’aixecament militar. Després que fossin expulsats del primer
comitè, la vida de Pinós i dels altres dirigents de dretes es tornaria més difícil al
poble i decidirien marxar per evitar mals majors.

Salvador Claus Bonamusa primer i Juan Zamora de las Bacas32 en un
segon moment, emetrien informes com a alcaldes de la població que
exculparien o relativitzarien les responsabilitats dels oponents polítics. Una
postura semblant va mostrar el Mossèn o Reverend, qui segurament estava
en deute amb el comitè per haver-li salvat la vida i haver evitat la destrucció
del patrimoni eclesiàstic.

Tres anys després de finalitzada la guerra civil a Catalunya, el Governador
Civil de Barcelona nomenaria la Comissió Gestora de Dosrius (7 de febrer de
1942) integrada per:Alcalde: Joan Pinós Nogueras; Primer tinent d’alcalde:
Josep Prats Ferré; Segon tinent d’alcalde: Salvador Claus Bonamusa; Gestors:
Joan Munné Pinós, Andreu Collet Puig, Joan Nogués Coll i Joan Rabasa Serra.

11. El balanç de la guerra

Segons el llibre de Jordi Amat, “Retalls de la Guerra Civil al Maresme (1936-
1939)”, Dosrius tenia una població de 887 habitants a l’any 1936. 4 anys després,
al 1940, la població havia descendit a 862, és a dir, 25 persones menys.

No coneixem les dades de naixements i les de mort natural i per tant no
sabem quantes persones van morir com a conseqüència directa de la guerra.
L’autor apunta que 19 persones van morir al front de guerra, entre 5 i 6 es van
exiliar a l’estranger i, que entre 6 i 7 van canviar de domicili.

Està constatada la desaparició/mort d’un veí de Dosrius mentre residia a
Barcelona (Jaume Pujol Terra) i altres residents a la zona, especialment a
Canyamars, també van trobar la mort després de fugir del municipi perquè estaven
convençuts que a la capital catalana estarien més segurs: és el cas dels dos
membres de la família Aguilà (pare i fill).
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Altres víctimes de la guerra que ens consta van ser:

Joan Puigferrat Marquès nascut a Dosrius, va ser enterrat a Lleó el 24 de
març de 1939. Tenia 30 anys. Els militars revoltats no van tenir massa problemes
per controlar la ciutat el 20 de juliol de 1936 i els nacionals es van estendre
ràpidament a les comarques lleoneses.

La repressió franquista es va accelerar a partir de l’any 1938 quan es van
celebrar “Judicis Sumaríssims”, molts dels quals per jutjar a milicians republicans
que van lluitar al front del Nord.

Probablement una segona víctima va ser Melcior Pou Jubany, capellà de 62
anys, nascut a Dosrius i mort al Barri del Morrot a l’agost de 1936.

Del que es desprèn de la documentació i la literatura examinada es poden
treure algunes conclusions:

Que la dinàmica local va venir condicionada per agents d’altres poblacions,
especialment Mataró i Argentona. Els activistes republicans van forçar una
depuració del comitè de salut pública primer i la constitució d’un ajuntament
després integrat bàsicament per membres sindicats de la CNT.

Que aquests agents forasters van causar la major part dels desperfectes i
van ser els instigadors o els protagonistes en primera persona de la persecució
de membres del clergat i propietaris rurals o de la burgesia industrial o comercial.

Que les autoritats dosriuenques i els membres dels comitès revolucionaris
van fer el possible per minimitzar els danys a les persones i a les propietats.

Que 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.

Que els habitants de Dosrius patirien gana durant la Guerra, però que potser
pitjor va ser la situació de persones que fugien de Mataró i altres pobles i que
havien d’amagar-se per les masies o al mateix bosc. Bosc que també hauria servit
perquè molts joves poguessin evitar ser reclutats per lluitar al front de guerra.

Molts ciutadans de la comarca van buscar refugi als boscos de Dosrius fugint
de la repressió implacable d’altres poblacions o dels allistaments que els haurien enviat
al front de guerra. L’actitud generalitzada dels habitants de Dosrius va ser la de
complicitat amb els fugitius, amagant-los a les seves cases i avisant-los amb anticipació
quan els milicians d’altres pobles es presentaven per detenir-los.

El mateix va passar amb el patrimoni arquitectònic i eclesiàstic. Tret de
l’anomenada Torre de Fusta, cap edificació va ser cremada íntegrament i en el
cas dels béns eclesiàstics, la destrucció es va limitar bàsicament al mobiliari de
les esglésies i ermites.
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En qualsevol cas, la informació bastida a partir de la documentació
consultada haurà de millorar-se amb l’accés a noves fonts que hauran d’acabar
de confirmar o no que durant la Guerra Civil, Dosrius va ser un escenari més de
la confrontació civil sense que s’arribés als extrems de violència entre classes
socials i polítiques que trobem en altres localitats de la comarca.
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