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MEMÒRIA HISTÒRICA A LLEIDA 

  

 

1  Presons i camps franquistes 

 

El  desconeixement de dues generacions en vers a la guerra civil 

espanyola de 1936, representa una vergonya pels dos partits de la 

democràcia que estigueren al govern, que després de quatre 

lustres d’haver finalitzat el franquisme, encara no s’han dignat 

posar als llibres de tex els fets tal com varen succeir. D’haver-ho 

fet, avui sabrien que el 16 de febrer de 1936 a Espanya hi 

hagueren unes eleccions generals que guanyaren la coalició de les 

esquerres i, cinc mesos després, o sigui, el 18 de juliol del mateix 

any, la dreta, sense respectar el resultat de les urnes, s’alçaria amb 

un cop d’estat militar recolzat per la banca i per l’església. Motiu 

pel qual aquella horrorosa guerra que comportaria un milió de 

morts, d’un costat i de l’altre,  els culpables són els que la van 

començar.    

Al finalitzar la guerra civil espanyola de 1936-39, els vencedors 

franquistes haurien d’utilitzar diferents locals per albergar-hi tanta 

quantitat de presoners: Presó Provincial de Lleida (avui edifici 

d’Hisenda de la plaça Cervantes), Seminari vell (del final del 

carrer Companyia avui enderrocat), Caserna La Panera del carrer 

Sant Martí (avui museu), Caserna de la Cavalleria del final del 

carrer Cavallers (avui blocs del costat del mercat del Pla), Seu 

antiga (anomenat el Castell de Lleida). En aquest últim seria on 

més gent albergaria. Algunes de les seves dependències com el 

claustre i altres departaments, la seva altura havia estat partida 

amb bigues de fusta per doblar l’espai de capacitat. (mirant al 

claustre encara si pot veure senyals dels forats a la paret) Als 

primers moments d’haver finalitzat la guerra, en aquesta fortalesa 

hi arribarien detinguts de totes parts, majoritàriament de l’estació 

del ferrocarril, on els vencedors franquistes detenien a tots els 

soldats de la República que retornaven a casa, i al demanar-los la 

documentació, la única que portaven era la del batalló en que 

havien estat enquadrats defensant la legalitat de la República. De 

poc els serviria dir que no havien comés cap delit al defensar un 

govern elegit democràticament a les urnes. Als primers mesos, la 

massificació concentrada al castell feia difícil controlar a tanta 

gent. Els revoltats iniciaren una tria per conèixer el delit que 
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haurien d’imposar a cada soldat per haver lluitat al costat de la 

República. Exigiren avals de la seva vida, en particular si havien 

estat afiliats en algun sindicat obrer o partit polític d’esquerra. Si 

eren de la ciutat, el document més decisiu, tant per bé com per 

mal, era l’informe de l’alcalde del seu barri. (personatge elegit per 

les autoritats del règim). Si eren de pobles de les comarques, 

l’aval del capellà del poble podia ser la millor o la pitjor 

recomanació. Un cop haver entregat el document exigit, es faria 

una tria: els menys afortunats que havien rebut informació 

desfavorable, se’ls enviaria a la Presó Provincial i al Seminari 

Vell que, un cop el judici, les penes més usuals podien ser de 30 

anys o pena màxima. La resta dels locals quedarien com a camps 

de concentració. Diàriament es podia veure baixar pel carrer de 

Cavallers presoners del castell, custodiats per un cordó de guardes 

dirigint-se a les construccions de vivendes per les famílies dels 

militars guanyadors d’aquella guerra (encara avui es poden veure 

alguns blocs de cases situades a la plaça de l’Exèrcit al sector de 

l’Institut Màrius Torres, (en el temps han estat enderrocades cases 

d’uns centenars d’habitatges situats a l’avinguda de Madrid que 

havien estat ocupades per l’alta oficialitat i també la residència 

d’oficials).  

 

Antiga Presó de Lleida 
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2 Eleccions sindicals 

 

El franquisme, que enderrocaria la legalitat constitucional del 

govern de la República amb el cop d’estat militar del 18 de juliol 

de l’any 1936, realitzaria una ferotge repressió, i encara que la 

guerra oficialment havia finalitzat, la violència del règim 

continuaria durant anys. El poble, cansat de les penúries dels tres 

anys de guerra i sense l’oportunitat de poder expressar el que 

pensava degut a la repressió, faria difícil cap mena de protesta que 

animés a manifestar al carrer, tenint en compte que els principals 

polítics de les formacions progressistes estaven a la presó, exili o 

al cementiri. Per haver-hi una organització disposta a sortir al 

carrer i pregonar la seva existència, Lleida s’hauria d’esperar fins 

l’any 1965 quan un grup de gent nova organitzaria el comitè del 

PSUC a les terres de Lleida disposats a sortir de les catacumbes 

d’anys de silencis imposats per una dictadura repressiva que feia 

tancar-se a casa escoltant les emissores de la BBC de Londres, 

Radio París i la Pirenaica del que passava al nostre país; ja que 

del contrari ningú s’assabentava de res. La meta que s’imposaria 

aquell comitè seria participar a totes aquelles eleccions sindicals 

inventades pel règim, xerrades i activitats en centres culturals que 

fins aquell moment havien estat molt minses a causa de la 

censura. Les idees d’aquella nova saba, que per alguns no era més 

que una utopia d’un grapat d’il·lusos, seria el primer pas a crear 

entusiasme i agrupar l’oposició. El treball hauria d’anar en tres 

direccions: organitzar el moviment obrer, el camperol i el cultural, 

fins arribar a constituir unes Comissions Cíviques que agrupessin 

a tota la gent que estiguessin disposats a implantar la democràcia. 

La primera acció seria participar a les eleccions sindicals 

organitzades pel sindicat vertical que les autoritats del règim 

sempre havien designat a dit la gent que ocuparien els càrrecs. No 

obstant, encara que es reconeixia que les dificultats serien moltes 

a causa de la vigilància que la policia de la Polític Social no 

parava d’anar darrera de tot quan respirava activitat progressista; 

es prendria part en aquelles eleccions que constaven de tres fases: 

enllaços sindicals a les empreses, vocals provincials i, finalment, 

la presidència de cada ram. Al no disposar de cap mitjà de difusió 
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per donar a conèixer la participació de la primera candidatura 

sindical d’oposició organitzada a Lleida des d’abans de la guerra, 

s’hauria de visitar empresa per empresa i explicar les intencions 

d’ocupar els llocs que sempre havien estat monopolitzats per la 

gent del sistema. L’èxit seria important per haver introduït en 

aquell sindicat gent disposta a treballar des de dintre per 

transformar aquella situació que fins aleshores, pel règim, havia 

estat una basa d’oli, i que des d’aquell moment ja no seria el 

mateix. La lluita, a més de sindical, es convertiria en política 

activa que aprofitaria la més mínima possibilitat per donar a 

conèixer a la població de Lleida que ja existia una organització 

política que treballava per fer fora una dictadura imposada per la 

força. Aquella lluita seria una victòria pel nou moviment sindical 

en haver-hi reunions de treballadors disposats a exigir les 

vertaderes llibertats sindicals. Seria com una sortida a la 

superfície a pesar de ser conscients que els jerarques del sindicat 

falangista, al adonar-se que l’oposició se’ls havia introduït, no 

tardarien en posar-se en contacte amb la policia; temor que es 

faria realitat i les conseqüències del preu a pagar en aquella 

sortida pública on els activistes sindicals ja actuaven al descobert 

defensant un canvi d’aquell sindicat del règim; en menys d’un any 

de lluita prop d’un centenar de treballadors ingressarien a la presó 

de Lleida, sacrifici que serviria per donar el crit de sortida 

disposats a constituir aquelles Comissions Cíviques compostes 

per tota la gent disposada acabar amb la dictadura.  

Aquella experiència d’ahir pot servir pel moment actual, que 

encara que les forces del canvi d’avui no obtinguin la victòria 

total d’immediat, la presència dintre les institucions de gent 

entusiasta i honesta elegida per mitjà de les urnes, servirà per 

donar exemple i demostrar que és possible fer fora tanta 

malversació i corrupció, creant una democràcia amb menys 

desigualtat de la que pateix en aquests moments la nostra societat.  

Aquells primers treballadors que aconseguiren ser elegits dintre 

del sindical vertical del sistema, a partir d’aquell moment es 

convertirien amb les forces vives que connectarien amb la gent 

progressista fins aquell moment dispersa a causa de no haver-hi a 

Lleida una organització que lluitava contra una censura 

repressiva. Els locals de les moltes reunions clandestines del 

PSUC es realitzarien en diferents cases dels mateixos treballadors, 

però, el lloc semi clandestí seria un local de propietat del bisbat 

on es reunien militants de base de l’HOAC al carrer de la 
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Acadèmia, que un dels seus membres, Francesc Solana, en aquells 

dies president del grup de catòlics, que encara que ells no 

participarien en aquella intenció de crear un nou sindicat, 

facilitaria les claus del local perquè els treballadors cada 

diumenge realitzessin àmplies reunions de gent que més tard 

serien els fundadors de les Comissions Obreres a Lleida, local que 

reunia un mínim de protecció en uns moments en que l’església 

espanyola gaudia d’una certa tolerància a l’hora d’actuar la 

policia de la Polític Social, que tot sovint interrompia reunions 

detenint als seus participants.   

                                   

 

                            

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleccions sindicals 
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3 Latifundi clerical 

 

El comitè del PSUC de Lleida, un cop haver introduir gent 

progressista dintre del moviment obrer del sindicat vertical, 

continuaria la ruta projectada a organitzar la pagesia a les terres 

de Lleida amb la intenció de formalitzar les Comissions 

Pageses,(que més tard serien anomenades Unió de Pagesos) 

sector important per ser Lleida eminentment agrícola, però, en 

aquest cas no resultaria massa fàcil degut a les seves 

característiques comparades amb altres parts de l’Estat on 

l’assalariat del camp era nombrós, mentre que aquí la majoria 

eren propietaris de les seves terres, cosa que encara feia més 

difícil la protesta a causa de la individualitat existent. No obstant, 

era necessari reivindicar les mancances del seu sector, i una de les 

accions seria protestar contra la quota de la Seguretat Social 

Agrària que el govern, obeint la voluntat dels latifundistes de la 

resta de l’Estat imposava a la pagesia de Lleida les quotes 

sindicals dels jornalers del Sud i Castella que els terratinents feien 

pagar als petits propietaris que conreaven les seves terres en 

règim familiar que en aquell temps la pagesia de Lleida eren 

contats els que tenien algun assalariat al seu servei. La consigna 

seria no pagar aquella part de la Seguretat Social dels treballadors. 

En principi, degut a la poca gent del camp disposta a la lluita, 

haurien de ser els obrers de la rama general, acompanyats pels 

pocs agricultors del PSUC qui es cuidarien d’escampar octavetes 

per tota la província. L’augment important de les lluites dels 

camperols vindria a partir del moment en que sortiria el llibre 

¿Concilio o Rebeldia? que quatre sacerdots: Máximo Casasnovas 

d’Almatret; Manuel Domingo de Soses; José Marco de 

Caladrones i Lázaro Bria de Masalcoreig, quatre capellans valents 

que amb aquella denúncia s’enfrontaven amb la cúpula de 

l’església de Lleida recriminant la lacra de la seva Diòcesis sobre 

els dos latifundis clericals a la província de Lleida: l’un, situat a 

Montagut, propietat del Capítol de la Catedral de Lleida de 4.500 

Ha. i l’altre de la Unió Laïcal de Beneficiats de 3.340 Ha., aquets 

últims tenien les terres repartides per varius pobles de la 
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província. Conseqüències que comportaria que el bisbe Aurelio 

del Pino, un dels més integristes del règim, acusés als quatre 

capellans del delit greu de posar en entredit el bon nom de 

l’església. La petició del canonge fiscal seria incoar un procés 

criminal eclesiàstic als quatre sacerdots. Al tenir el comitè del 

PSUC de Lleida coneixement d’aquella amenaça contra els quatre 

capellans, iniciaria una crida escampant octavetes convocant una 

concentració davant de la porta del bisbat a les dotze del migdia 

d’un diumenge de 1966. Els efectes d’aquella crida comportaria la 

presència d’un centenar de manifestants, tants com policies de 

paisà i d’uniforme. S’haurà de tenir en compte que aquella 

manifestació al carrer era una de les primeres que Lleida 

realitzava des d’abans de la guerra. No obstant, aquella quantitat, 

avui aparentment radícula, per l’organització havia estat un èxit el 

centenar de manifestants concentrats a les reixes de la porta del 

bisbat, que significava plantar cara a tota aquella força repressiva 

que en aquells anys encara existia el terror que imposaren els 

vencedors. Les mirades amenaçadores dels “grisos” als 

manifestants, presagiava que d’un moment a l’altre serien estirats 

i introduïts a les furgonetes de la policia, amb el perill de ser 

detinguts on alguns d’ells haurien estat reincidents de la lluita 

protestaria realitzada dintre del sindicat vertical obrer del règim. 

No obstant, pels organitzadors de la protesta aquella repulsa 

contra el bisbat hi havia una contradicció; no es coneixia a cap 

dels quatre capellans n’hi tant poc a cap colon d’aquells latifundis 

que eren la causa de la protesta. A partir d’aquell moment la 

missió seria contactar amb els colons i amb algun dels quatre 

capellans autors del llibre. Busca que es faria realitat quan el 

pagès, militant del PSUC, Pere Rosselló Casol connectaria amb la 

gent del grup de colons, concertant una entrevista amb els 

masovers de la Unió Laical de Beneficiats. El lloc de trobada 

seria una torre de Butsenit de Lleida. Per part dels colons serien 

representats pels seus dos líders: Gregori Biosca, pagès 

d’Albatàrrec, president fundador del grup, i Celestí Regué, pagès 

de la Bordeta. Per part del PSUC  estaria representat per Pere 

Rosselló i Ventura Margó. La xerrada duraria tot un llarg matí 

d’un diumenge. Les primeres paraules dels dos representants de 

les forces vives seria que desconeixien aquella història dels dos 

latifundis clericals a les terres de Lleida i esperaven se’ls fos 

explicada. Seria el Gregori Biosca qui començaria la narració 

dient....   
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4  La lluita dels colons 

  

........ El Gregori Biosca començaria a narrar la història dels anys 

de lluita sobre el latifundi clerical propietat de la Unió Laïcal de 

Beneficiats de 3.340 Ha. compost per 830 famílies, terres que 

havien set donades pels senyors feudals a l’església en segles 

passats, i  que sols amb l’esforç dels masovers havien convertit 

unes terres ermes en fèrtils. L’any 1930 els masovers 

s’organitzaren en Grup de Colons i al 1935, en República, els 

capellans acceptaren, de mala gana, vendre aquelles terres que al 

segle XX era una vergonya continuar existint latifundis clericals 

dignes d’un feudalisme de segles passats. Davant del notari 

senyor Peña es formalitzaria el contracte de compromís. Per part 

dels capellans firmaria mossèn Jaume Pelegrí i pels colons 

Gregori Biosca. El preu estipulat seria d’un milió de pessetes. 

Durant el primer any els colons en pagarien dues-centes mil i la 

resta en deu anys. Aquell compromís quedaria paralitzat a causa 

de la guerra civil del 1936. Una vegada finalitzada la confrontació 

bèl·lica al 1939, els colons demanaren continuar les normes 

acordades al 1935, però els capellans es negaren a reconèixer el 

contracte (havien guanyat la guerra hi se sentien forts). El Gregori 

s’havia  exiliat a França per por a ser empresonat per haver estat 

el cap principal davant d’aquella lluita de les terres de l’església. 

A principis del 1960 el Gregori tornaria a Lleida i s’assabentaria 

de la negativa dels capellans a respectar l’acord de 1935. Fins 

aquí, el Biosca ens havia fet un esborrany de tota aquella llarga 

història, que molt bé hi tindria cabuda mitja dotzena de llibres, 

però, buscant a l’Enciclopèdia Catalana el nom de Biosca, 

Gregori, principal artífex de la lluita per la terra a Catalunya, es 

troba Biosca, Gustau, futbolista del Barça. 

Una vegada aquella narració, els dos representants del colons 

demanarien als representants del PSUC si se’ls podia donar un 

cop de mà defensant la seva causa. La contestació seria que, sols 

un escàndol públic podia fer afluixar la prepotència de la cúpula 

de l’episcopat de Lleida. Es tractaria de recollir el màxim de 

signatures de gent que fos coneguda a Lleida i província i enviar-

les al Vaticà dirigides al Papa de Roma, junt amb una carta 



 10 

explicant aquells fets. La contestació dels dos colons seria que ja 

n’havien enviat varies i mai reberen contestació. Se’ls diria que si 

tot sortia bé, aquesta vegada sí tindrien noticies. Posats a la feina 

de recollida, els obrers, (el sector més ben organitzat en aquells 

moments), tornarien a ser el motor en la recollida de les 4000 

signatures que, una vegada empaquetades en una capsa de cartó, 

serien certificades a Correus de Barcelona per temor que la 

censura de Lleida les intervingués. Posats d’acord amb el 

periodista Figaruelo del Noticiero Universal de Barcelona, que 

tenia contacte amb els corresponsals de la BBC de Londres i 

Radio París, (de la Pirenaica ja ens en cuidaríem nosaltres) Una 

vegada el paquet certificat, es farien copies del rebut de correus 

amb la consigna de que totes les agències de noticies d’Europa és 

fessin ressò de l’escrit i signatures enviades al Vaticà, operació 

que seria tot un èxit. Com s’havia pretès, no havia passat un mes 

de l’escàndol quan el nunci representant del Vaticà a Madrid, 

enviaria una carta al grup de colons invitant-los anar a la capital 

per discutir aquell problema. Posats en contacte amb els colons, 

les forces vives aconsellarien als masovers que s’enroquessin en 

una sola cosa. Respectar el document de compra-venda de 1935 i 

no fer cas de les seves promeses. Ja que ells sols pretenien parar 

el xivarri públic i poca cosa més. Aquella lluita duraria anys 

abans no es farien propietaris de les terres. Mort el Gregori 

Biosca, el Celestí Regué continuaria essent el principal líder 

d’aquell grup de colons que encara avui perdura la seva unitat a 

pesar dels anys en que ja s’han fet propietaris d’aquelles terres.   

 

 
Gregori Biosca i Celestí Regué  
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5 Assemblea de Catalunya 

 

La tercera meta que s’havia proposat el comitè del PSUC de 

Lleida, seria aglutinar la gent de la cultura que en aquells anys de 

1960 assistia als pocs actes a causa de la forta restricció imposada 

pel delegat d’Informació i Turisme J.A Tarragó (encarregat de la 

censura) Però, per fer realitat aquell projecte, era necessari 

disposar d’un local autoritzat per a poder realitzar( o sigui, 

camuflar el seu transfons progressista) conferències i recitals de 

gent coneguda pel seus cants de protesta. Després de repassar els 

clubs existents a la nostra ciutat, es decantaria pel Club Huracans 

del carrer Major que no disposava de cap secció cultural. S’hauria 

de visitar al president del club amb una proposta ben clara. La 

qual seria començar per un Cine Club, i per aquella idea feia 

necessari connectar amb un parell de lleidatans aficionats al 

cinema que no fossin coneguts com activistes que en aquells 

moments els militants del PSUC ja eren objectiu de la policia a 

causa de les lluites del sindicat obrer i colons dels latifundis els 

seus noms ja constaven a les llistes negres de la policia. Es 

visitaria al jove arquitecte, que ja sonava per la seva capacitat 

professional, Ramon Maria Puig, i l’altre escollit seria el 

comerciant del carrer Sant Antoni, Joaquim Colell, membre dels 

catòlics de base de la HOAC. Ells dos i el militant de PSUC 

Ventura Margó, s’entrevistaren amb el president dels Huracans 

senyor Bierge, dient-li que aquesta secció reportaria uns dos-cents 

socis als Huracans, que eren la gent que ja es tenia contacte per 

les seves idees culturals progressistes. Aseptada la proposta, les 

pel·lícules serien projectades al Cine Baia del carrer Ramon i 

Cajal (avui desaparegut), totes elles presentades pels crítics de 

cine català: Antoni Kirhner, Porter Moix, Román Gobern, Carles 

Fages, Lluís Draper i altres. Els membres de la junta de la secció 

cultural serien: President, Ton Sirera, vocals Ramon Maria Puig i 

Ventura Margó. (S’havia procurat nombrar president a una 

persona coneguda al mon cultural de la ciutat que la policia no 

tingués referències d’haver estat involucrat en cap protesta)  A 

més del cinema, el local del carrer Major començaria amb 

conferències i recitals de la cançó, que el públic de Lleida que 
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buscava aire fresc progressiu que en poc temps s’havia on troba-

ho; com també se’n assabentaria la policia de la Polític Social, on 

els dos agents més assidus als actes eren el comissari Ibars i el 

Vela, tots dos fills de Lleida. (un d’ells de malt record pels que 

passaren per la comissaria) A cada actuació, tant al cine Bahia 

com als Huracans del carrer Major, els dos policies, abans de 

l’acte, donaven tombs mirant als organitzadors amenaçant-los 

amb la mirada, alguns d’ells ja coneguts per haver passat pel 

subterrani de la comissaria del Govern Civil de Lleida.  

Durant un temps, en aquells locals es realitzarien quantitat d’actes 

progressistes, però, finalment, la policia del règim donaria un cop 

de força per desbaratar tota aquella subversió, com ells 

l’anomenaven. No obstant, aquell naixement cultural, durant el 

temps de la seva existència, serviria per consolidar les Comissions 

Cíviques de Lleida, i més endavant la Assemblea de Catalunya on 

la gent de Lleida hi jugaria un paper important en la seva 

preparació, acte que faria possible reunir 300 representants de 

totes les forces polítiques i socials de Catalunya, convertint el dia 

7 de novembre de 1971, a l’església Sant Agustí de Barcelona en 

un fet històric.      

 

  

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esglèsia de Sant Agustí de Barcelona 

 



 13 

 

 

MEMÒRIA HISTÒRICA A LLEIDA 

 

 

          6  Emissora La Pirenaica 

 

Al fer-se gran l’organització del PSUC de Lleida, on les noticies 

eren cada dia més importants, seria quan es nombraria una 

corresponsalia oficial de la emissora situada a l’estranger que més 

hores dedicava a explicar els silencis del regim. Aquesta emissora 

s’havia convertit amb el mitjà informatiu que més denunciava els 

esdeveniments del país que el govern franquista es cuidava 

d’ocultar. La quantitat de gent del interior escrivint a la Pirenaica 

s’havia transformat en una font de resistència a l’ombra, i per 

l’organització de Lleida, un dels millors conductes per a poder 

denunciar les petites manifestacions populars que podien haver 

tingut lloc a tot l’estat espanyol. Els oients que en horari nocturn 

hi dedicava hores intentant desxifrar les veus que els sorolls dels 

mecanismes instal·lats pels amics protectors del franquisme, els 

Estats Units, interferia per mitjà de les emissores situades al 

Tibidabo de Barcelona, València, Cartagena i, principalment, la 

potent emissora instal·lada a la població de Pals (Girona). S’havia 

de tenir voluntat per a perdre hores intentant aprofitar els 

moments en que la potencia dels mecanismes emplaçats pel país 

de l’estàtua de la Llibertat perdia força. Aquella col·laboració 

demostrava la filosofia del govern nord-americà en defensa de les 

dictadures. La majoria de les corresponsalies al no saber el lloc de 

la emissora, serien enviades al diari L’Humanité de París, i els 

escrits, degut al secretisme de l’enclavament de la emissora, 

haurien de donar tombs per arribar al seu destí. Però, no seria el 

mateix quan eren enviades pel corresponsal de l’organització de 

Lleida emprant el següent camí: Les cartes eren dipositades a la 

bústia del tren correu que passava per Lleida a les tres de la tarda; 

d’aquesta manera anaven directament a l’administració de correus 

de Barcelona sense passar per la de Lleida. (s’ha de tenir en 

compte que en aquells anys el turisme estranger era escàs i la 

policia estava a l’aguait intentant descobrir qui enviava les 

noticies de Lleida a la emissora) La dreça anava dirigida a un nom 

francès imaginari d’un carrer de París (aquest si que era 

autèntic)que disposava d’una porteria regentada per una exiliada 
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espanyola que, al rebre el plec de cartes que ella repartia pels 

pisos, era retirada la del nom acordat per ser enviada directament 

al seu destí. I quan la noticia seria urgent, una companya del 

PSUC de Lleida es desplaçava al aeroport de Barcelona per tirar 

la carta a la bústia amb caràcter d’urgència. Cada dijous la 

emissora donava les noticies per Catalunya, començant dient: 

“Aquí Radio Espanya independent en la seva emissió en llengua 

catalana”. Dia que es podia conèixer noticies del que passava a les 

terres de Lleida.  

La Pirenaica, durant els més de trenta anys de la seva existència, 

seria el mitjà informatiu que més noticies escamparia per tot 

l’estat espanyol. Fet històric que els governs de la democràcia es 

cuidaren de no posar-ho als llibres de tex. D’aquí el 

desconeixement de la majoria de dues generacions que se’ls ha 

ocultat fets tant importants de la nostra història com varen ser  

el cop d’estat militar contra la República, quaranta anys de 

dictadura i una democràcia feta a la mida dels grans poders 

econòmics.  

 

      

         

 

Estació de Lleida 
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7  Multicopistes 

 

A mitjans de 1960, quan el país començaria a plantar cara al 

règim franquista, les forces vives de Lleida haurien d’escampar 

fulles denunciant les actituds antidemocràtiques que la censura 

impedia arribessin a la població. Motiu pel qual era necessari 

disposar d’una bona multicopista per a confeccionar octavetes i 

documents, màquina que substituís la de rodets que en un principi 

havia estat la primera en que s’hauria de treballar. En aquells anys 

no sols era complicat poder adquirir una moderna multicopista 

sense donar pistes a la policia de la Polític Social que voltava pels 

comerços indagant les vendes a l’hora de demanar les dades per 

fer la factura, si no també trobar el lloc segur i la gent disposta a 

enfronta’s amb el perill que representava aquella tasca. 

L’encarregat d’aquella feina hauria de seguir les normes de 

seguretat: estar al marge de les accions al carrer i cap mena de 

contacte amb altres forces d’oposició i ni tant sols assistir a les 

reunions de partit, en una paraula, passar desapercebut. El sabedor 

del lloc de la màquina hauria de ser una sola persona a més de la 

que la tenia a casa. Normes que eren trencades diàriament degut a 

la manca de llocs i la necessitat d’aprofitar els oferiments de 

companys disposats a tot. Sense aquesta decisió hauria estat 

difícil engrandir l’oposició i el partit. La primera màquina 

moderna estava projectada situar-la al carrer Guitarrer a casa d’un 

company de la construcció. Però, després d’esperar més d’una 

hora, l’enllaç no acudiria a la cita. Era un fet que trencava una 

planificació delicada, però al mateix temps humanament 

comprensible. No seria la primera vegada que al admetre un 

comprimís tant perillós i després pensar amb les conseqüències 

que podien afectar a la vida familiar, feia tirar enrere per molt 

entusiasta i lluitador que fos aquell militant. (A la cel·la de la 

presó Model de Barcelona hi era un company de Terrassa que la 

policia va interrompre casa seva descobrint una multicopista. 

S’emportaren a ell, a la companya i la mare que, un cop passar pel 

Tribunal d’Ordre Públic de Madrid, les condemnes serien de 30 
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anys per ell, 6 per la companya i 2 per la mare). Davant d’aquella 

absència del contacte que hauria de fer-se càrrec de la màquina, 

no hi hauria altra solució, a causa de la urgència de sortir de la via 

pública amb aquella caixa clandestina, que portar la multicopista 

a casa del “Jordi” que, pels seus contactes amb totes les cèl·lules i 

encontres amb altres partits de l’oposició al ser un dels dirigents 

de del PSUC de Lleida, era el menys indicat i el que més estava 

desobeint les normes que imposava el partit. La màquina estaria 

treballant tot un any en aquell lloc fins a trobar-ne un altre més 

segur. El nou emplaçament seria a casa del Paco Alarcon del 

carrer la Parra, que al poc temps s’hauria de treure al no reunir les 

condicions. Aquest cop aniria a la oficina de Joan Granado de 

l’av. Prat de la Riba que, conscient de la responsabilitat d’aquell 

treball també fracassaria. El següent destí d’aquella màquina seria 

a l’engolfa de la casa d’un militant de la construcció del carrer 

Verduc dels voltants del Canyeret; aquests cop s’hauria de treure 

perquè el company s’havia compromès sense dir res a la seva 

dona i una situació rocambolesca faria necessari buscar un nou 

destí. Davant d’haver de nodrir les necessitats que demanava 

l’oposició de Lleida i comarques, seria necessari adquirir una 

segona multicopista, que aniria al magatzem d’un amic del 

Màrius Pons del carrer Alcalde Porqueres, que als pocs mesos 

s’hauria de treure a petició de la muller del company, espantada 

de veure que les fulles eren clandestines. Aquesta vegada aniria 

als blocs de José Antonio de l’avinguda de Madrid a casa de la 

mestra Mercè París que, junt amb la catedràtica de L’Institut 

Màrius Torres, Gloria Moreno, es cuidarien de fer la feina de 

redactar i imprimir, màquina que al poc temps s’hauria de treure a 

mitja nit i amb urgència, que segons la Mercè, uns veïns haurien 

sentit el soroll del treball de la màquina i recelaven de les seves 

intencions. Aquelles hores de la nit, i tot sol, on aniria a parar 

aquell artefacte? No hi havia altra solució que portar-la al carrer 

Germans Izquierdo, casa del mateix de sempre. Màquina que als 

pocs mesos el destí següent seria a casa del company Domènec 

Girona del carrer Princep de Viana. En aquella casa seria on hi 

estaria més temps degut a l’entusiasme dels membres d’aquella 

família on el company alguns dies hauria d’anar al treball sense 

haver dormit davant la necessitat d’imprimir material de gran 

urgència, quasi sempre a causa de denunciar detencions. No 

obstant, la llarga duració d’aquella estafeta també arribaria el dia 

del canvi, igualment amb precipitació a causa d’un esgotament 
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d’aquell company. Aquest cop els despertats a mitja nit no seria 

solament el de sempre, ara el Ventura estaria acompanyat pel 

Jesús Canales, però altre cop amb el dilema de sempre; a les tres 

de la matinada on la portarien?, la sort seria trobar la porta oberta 

d’un company en una torreta ( que avui encara existeix )situada al 

sector de Balafia en aquells anys rodejat de camps. El proper 

canvi seria el poble de Vilanova de Bellpuig on el Felip Castell 

seria l’encarregat d’entrar i treure els papers. Moviments de 

multicopistes que duraria fins a la finalització del franquisme. 

Durant uns anys, l’encarregat de repartir tota aquella propaganda 

per les cèl·lules de l’organització, seria el Francisco Pérez (el 

Peque), que amb la seva moto s’havia convertit amb el principal 

mitjà de repartir la propaganda per tota la ciutat i comarques. Els 

que eren sabedors de la seva tasca, en veure’l carregat amb un 

farcell darrera la moto, sabien que dins d’aquell paquet no hi 

havia roba de treball, sinó la veu de l’oposició contra la dictadura 

franquista. Però un dia de l’any 1986, un accident de transit al 

Passeig de Ronda, quan anava a la “feina”, el Peque i la seva 

inseparable moto deixarien d’existir i l’oposició de Lleida perdria 

un gran lluitador i un idealista convençut. Tota aquesta història, 

que els governs de la democràcia a penes han donat a conèixer i 

que encara es un relat pendent, s’espera que en un futur, la 

vertadera democràcia que en aquests moments s’intenta construir, 

haurà d’explicar que durant tots aquells anys de lluita i sacrifici 

d’aquells idealistes que no hi havia cap professional de la política 

i mai havien cobrat una sola pesseta, tot el contrari, de la seva 

butxaca sortirien totes les despeses dels centenars de viatges per 

les comarques, Barcelona i també a França per assistir a les 

reunions de Comitè Central. La difusió d’aquesta història encara 

avui troba dificultats per a poder veure la llum en segons quins 

medis, reivindicació que no pretén cap mena de revenja sinó que 

serveixi d’història per a la nova situació que ja ha començat a 

lluitar per un canvi que faci possible una societat més justa i amb 

menys desigualtat. 
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Francisco Pérez “El Peque” 
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8  Les últimes espernegades del règim 

 

Als anys 1970, degut a l’augment de les forces d’oposició i el 

temor de la gent del movimiento davant el rumor de que la salut 

del dictador era extremadament dolenta, i que s’estava preparant 

el pas a la monarquia la qual comportaria l’arraconament dels 

falangistes, la Guardia de Franco de Lleida, comandada per 

Miquel Gómez Benet, que havia estat condecorat per Franco amb 

la Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros i l’Encomienda 

Sencilla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas por sus 

mèritos al Movimiento Nacional, un dels que durant tots els anys 

de la dictadura ocuparen càrrecs dintre l’administració del règim; 

estaven furiosos de perdre les escandaloses prebendes que els 

permetia fer i desfer a la seva manera. La reacció d’aquest sector 

ultra, baix el pànic dels falangistes de que els poders fàctics, que 

durant 40 anys havien estat els sostenidors del franquisme, ara, 

cara a l’exterior, el dictador els feia nosa i havien apostat per 

implantar la monarquia. Aleshores, la Guàrdia de Franco, davant 

el temor d’una nova situació, optaria per atemptar contra tot allò 

que respirava democràcia, Les aberracions violentes d’aquests 

grup de Lleida, un cop finalitzat els franquisme, serien explicades 

per un dels membres d’aquella banda, el falangista Francisco 

Fernández Paredes,”Pacucho” a la revista INTERVIU. “Se  pasò a 

pegarle una paliza a un tal Antonio Chacón que estava en CCOO 

y quien Francisco Moreno le dió un buen repaso. Más tarde vino 

el atentado al dueño del bar “Las Sirenas” a quien Juan Bosch le 

tiró dos cócteles Molotov que havia fabricado el mismo. En la 

quema del chalet de Eugenio Vallina, en las dos veces que fuimos 

allí estava yo. Aunque anteriorment tambien participé, junto con 

José Ramon Reñé, en el lanzamiento de dos cócteles Molotov que 

no llegaron a estallar contra el chalet de un individuo del PSUC 

llamado Chema Palau que yo le habia cogido mania por ir 

diciendo por Lérida que yo era muy chuleta i cosas así. Lo de 

Vallina recuerdo que todo empezó porque Vallina, que es hombre 

de CCOO, estava pagado por gente de la Internacional para meter 

follones i tenia un chalet de 12 millones, hizo un dia un 

comentario despectivo respeto a mi hermano en el Ayuntamiento 



 20 

de Lérida donde yo me encontrava trabajando. Aquel simple 

comentario para mí ya se mereció que le quemáramos el chalet. 

Un dia yo le expuse el asunto a Gómez Benet, le dije el cabron 

que eraVallina y le fui calentando la cabeza hasta que se hizo. En 

la expedición íbamos, a demás del propio Gómez que dirigia, 

Enrique Suarez, Rafael Girón, Rico, Guillaumet, Reñé, Escribá y 

yo. Cogimos unos coches, fuimos a comprar gasolina, rompiendo 

los cristales de una ventada para entrar al chalet, rociamos los 

muebles y todo lo que tenia dentro y le prendimos fuego. La 

segunda vez que se volvio a atentar contra el mismo chalet fué 

cosa de Enrique Suarez que dijo una noche:” “¿que,vamos otra 

vez a quemarle el chalet a Vallina?” Rafael y yo le acompañamos 

hacerlo de nuevo, aunque esta vez lo rociamos con gasoil pues 

mancha mucho más(...)Tambien recuerdo que una vez quemamos 

el coche a Jaime Roca, del Omnium Cultural (,,,) La noche que 

actuaba Lluis Llac en Lérida le pegué quatro tiros al escaparate de 

la tienda de discos Orley (del carrer Major) con la pistola del 

mismo Gómez Benet, lo que me costó pasar unas horas en 

Comisaria.(...) Tambien he estado en muchos otros atentados. 

Como cuando se queria quemar la libreria Guillamet echando 20 

litros de gasolina por un escape de humos que habia en el 

edificio.(...) A otro que tambien queriamos prepararle un atentado 

era a Miguel Montaña Carrera, ex alcalde de Lérida y chivato de 

turno, pues este tambien se dedicó, junto con Gabaste, a 

desprestigiar por Lérida a Gómez Benet i hablar mal de él delante 

del Gobernador Civil.” 

Tota aquesta quantitat de represàlies contra l’oposició ja era 

coneguda per les forces vives de Lleida, però no per la majoria 

dels lleidatans. Perversitats desconegudes fins a la finalització del 

franquisme al ser relatades per un dels seus membres. No obstant, 

s’havia oblidat d’explicar altres atemptats, entre ells  (per dues 

vegades) la Llibreria l’Ancora de l’av. de Catalunya. Aquella  

llibreria era coneguda per la gent que anhelava literatura 

progressista. Coneixença que també ho seria per la policia i pels 

lacais del règim, que castigaven l’atreviment de posar a l’aparador 

llibres dels clàssics progressistes, que encara que oficialment no 

eren prohibits, pocs llibreters s’atrevien exposar-los pel temor a 

rebre represàlies. Una nit, de matinada, sonaria el telèfon dient 

que la llibreria havia sofert un atemptat: vidres trencats, 

prestatgeries per terra, llibres esquinçats era el panorama d’aquell 

local. Damunt d’aquell desastre, els terroristes deixaren una nota 
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en un lloc ben visible que deia “La próxima vez no seran piedras”. 

El jove periodista Enric Banyeres del Diario de Lérida, escriuria 

una petita nota informant d’aquell succés. “Amparándose en las 

tinieblas de la madrugada, y burlando el eficaz servicio de 

vigilancia nocturna, un grupo no determinado de personas 

atentaron, por segunda vez, contra la Libreria L’Ancora de 

Lérida, propietat de Ventura Margó”. 

Amb aquestes arrels franquistes seria constituïda la democràcia a 

l’Estat espanyol, democràcia on els poders fàctics continuarien 

sent els dirigents del país a l’ombra, els quals es cuidaren de que 

totes aquelles vergonyoses accions dels que durant anys havien 

estat els seus lacais, quedessin en una total impunitat. 

Oblidar aquella història seria com permetre que tornés a passar. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atemptat del xalet de l’Eulogio Vallina 
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9  Solidaritat 

                                                                                    

La lluita d’aquells idealistes protagonistes dels 40 anys de foscor, 

la majoria treballadors d’economia dèbil, de no existir la 

solidaritat en els moments de ser empresonats i acomiadats del 

treball, quedant les seves famílies sense cap protecció econòmica, 

alguns d’ells, per molta fe que tinguessin per aquella causa, 

haurien abandonat la lluita. 

Al haver aconseguit formar les Comissions Cíviques a Lleida, 

havia fet possible contar amb gent que, encara que no estiguessin 

presents a les manifestacions i accions clandestines, les seves 

conviccions democràtiques els feia col·laborar econòmicament en 

aquella lluita contra un règim que durant tants anys havia sotmès, 

amb mètodes repressius, tot quan representava discrepar d’aquell 

règim. Era realment emocionant quan es visitava les cases de 

persones conegudes dispostes a ajudar aquells lluitadors de 

primera línia: la casa del historiador Josep Lladanosa trobant 

aquell artista despistat escoltant música medieval mentre escrivia 

aquella època i alçava el cap dient, “conteu amb mi”. Com també 

la casa de l’arquitecte Domènec, que la seva esposa, una persona 

encantadora, que donava ànims i et feien oblidar d’altres que 

amenaçaven en avisar la policia sinó marxaves al moment. 

Els fets d’aquella història solidaria es fa necessari recordar-los i 

explicar-los per a les noves generacions que encara que els 

moments actuals no siguin els mateixos, avui també es fa 

imprescindible la solidaritat per a realitzar el canvi que el país 

necessita. 

-Aquell matrimoni que tots dos serien empresonats i els seus dos 

fills, de curta edat, ni un sol moment deixaren de tenir una llar 

fins que els pares sortirien de la presó. 

-Aquell company pagès que durant la seva detenció, una quadrilla 

d’amics anirien al camp ajudar a la seva esposa. 

- La muller d’un activista que seria enviada a l’estranger per ser 

visitada en una clínica per intentar trobar la causa de la seva 

malaltia. 
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- Aquell metge de Lleida que operaria en una clínica a un dels 

enllaços clandestins vinguts de l’exterior sense papers que després 

de l’operació realitzaria la recuperació en una casa on ningú n’era 

sabedor del seu vertader nom. 

- Aquella detenció d’obrers que durant unes setmanes deixaren de 

rebre el salari i una quadrilla de companys aniria a les Garrigues a 

collir olives per obtenir els diners necessaris per les famílies dels 

empresonats. 

- Aquella companya que estaria nou mesos enllitada i que seria 

enviada a una clínica de Terrassa on una doctora, companya de 

partit, es faria càrrec de conèixer la causa de la llarga malaltia que 

en aquells anys Lleida no havia pogut pronosticar. I que més tard 

requeriria una prolongada tanda de medicaments que, per mitjà 

d’un visitador metge, es cuidaria de subministrar. 

- Aquell company que seria acomiadat de l’empresa per causes 

polítiques, havent de posar-se a treballar a la rama de les 

assegurances i tots a una donarien les pòlisses dels seus cotxes, 

incendis i altres contractes que engrandissin una cartera que, al ser 

nou en aquella rama no hauria ser possible posseir una notable i 

ràpida comissió.  

Records d’un grup de idealistes on cap d’ells era professional de 

la política i mai havien rebut una sola pesseta i de les seves 

butxaques haurien de sortir les despeses dels centenars de viatges 

als pobles de la comarca, Barcelona i altres trajectes organitzant 

l’oposició. Memòries d’aquella història que fa recordar a tots 

aquells que han marxat sense que la majoria de la població hagi 

conegut els sacrificis per aconseguir una democràcia que poc a 

poc se’ns anat adulterant per una corrupció que ha portat el país a 

la misèria. 

Finalment, s’ha de recordar el treball del company que 

anomenàvem l’àngel de la guarda, Josep Figueres Bertran, un dels 

pocs veterans que participaren a primera línia des del moment en 

que aquell grapat de gent nova crearia al 1965 el Comitè de les 

Terres de Lleida del PSUC. El Figueres seria el cap principal 

coordinador de la solidaritat a l’hora de conèixer les dificultats de 

les famílies dels empresonats i acomiadats del treball. El seu nom 

s’ha d’incloure amb lletres majúscules entre els que participaren 

en aquella lluita desigual carregada de sacrificis que, després de 

ser empresonat, durant uns mesos amb pena de mort, va ser el 

sostén moral d’aquell grup d’idealistes que durant anys lluitaren 

per fer fora la dictadura i implantar la democràcia. L’home que al 
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finalitzar el franquisme mai va acceptar cap càrrec a les 

administracions democràtiques. Encara que havia estudiat 

magisteri, a conseqüències de la guerra i més tard la dictadura, no 

hauria pogut exercir, tornant al seu treball de sempre a la Gestoria 

Salvat de la nostra ciutat.  
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Ventura Margó Vives 

 

 

Ventura Margó Vives, per espai de molts anys, va estar vinculat 

als moviments de les forces vives de Lleida que lluitaren per 

implantar la democràcia. A mitjans dels anys 1960 ingressà al 

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), del que durant 

tretze anys va ser el responsable polític del Comitè Local i sis 

anys membre del Comitè Central. Participà en el naixement de les 

Comissions Obreres de Lleida, de les Comissions Pageses (més 

tard anomenades Unió de Pagesos) de l’Assemblea de les Terres 

de Lleida, de la Secció Cultura del Club Huracans, i de 

l’Associació de Veïns de la Mariola i carrers adjacents. Fou 

empresonat dues vegades: presó de Lleida i Model de Barcelona. 

L’any 1970, després de treballar 30 anys en una empresa local, va 

ser acomiadat per motius polítics; a causa d’això montà una 

llibreria a l’Av. de Catalunya que va tancar després de ser víctima 

de dos atemptats per part de grups ultradretans.  
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