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75 ANYS DE LA FI DE LA GUERRA CIVIL | EL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER INTENTÀ SENSE ÈXIT UNA TREVA NADALENCA
El cap de l’Estat Major republicà,generalRojo,davantlaimminent ofensiva, decidí que es fes
una ofensiva sobre ExtremaduraitresaccionsméssobreAndalusiaielCentre,pertald’obligar
elsfranquistesatreuretropesde
Catalunya, però el general Miaja, cap de l’exèrcit del Centre, i
l’almirall Buiza, cap de l’esquadra, es negaren a obeir-lo.
L’ofensivafranquistas’inicià
amb un atac artiller per Artesa
deSegrealnordiperSeròsalsud
ieldia28esproduíeltrencament
del front per Balaguer pel Cos
d’Exèrcit (CE) d’ Aragó, manat
pel general Moscardó. En paral·lel,mésalsud,desdel25dedesembre es produïren ferotges
combats al voltant de la Granadella, un important nus de comunicacions on hi ha les carreteres de les Borges Blanques a
Flix i la de Reus i Tarragona.
Finalment –després de fortíssims combats– el 29 aconseguirenocuparlaGranadella;després,unapartd’aquestestropes
seguiren per la carretera de la
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Palma d’Ebre en direcció a Flix,
pertald’assegurarlaribaesquerraipermetrequelestropesmarroquines manades per Yagüe
poguessincreuarl’Ebreiafegirseal’esforçbèl·lic.LaPalmafou
conquerida el 31 de desembre i
el 2 de gener el navarresos ocuparen Margalef i Carbassers.

Pillatge dels italians
El 4 de gener el CE marroquí,
ambgranproteccióaèria,creua
a la riba esquerra de l’Ebre per
Ascó i ocupà Vinebre i la Torre
de l’Espanyol i d’allí passarenal
Montsant.Almateixtempsque
el Corpo di Truppe Volontarie
(CTV) i el CE de Navarra marxarencapaVinaixaquefouconquerida el 6 de gener per tropes
italianes, que protagonitzaren
un nou episodi de pillatge.
A diferència de la batalla de
l’Ebre,quefouunalentabatalla
de desgast, els italians imposaren la guerra celere, que els alemanyspopularitzarienalaIIGM
com la Blitzkrieg, i que consistí
en desbordar pels flancs de les
tropes republicanes i avançar
ràpidament per les vies princi-

palsdeixantborsesderesistència,queenveure’scopatsesrendien.L’avençdelainfanteriaila
cavalleriafoupreceditdeterrorífics bombardejos, que deixarenmalmesesReus,Valls,Tarragona, el Vendrell, el Perelló...
El7elCEmarroquíocupàMargalef i la Bisbal de Falset, al dia
següent caigué Prades i Vilanovaieldia9ocuparenelmonestir
de Poblet i, al següent, l’Espluga,VimbodíiMontblanc,onentraren a un poble desert del que
la majoria de la població fugí.
Lesdivisionsfranquistesque
estaven a la dreta de l’Ebre no
intervinguereninicialment,actuant com a reserva, fins que la
12DivisiódeNavarra,quebaixavaperlacarreteradelaGranadella no arribés fins Ascó, el que
succeí l’1 de gener, les línees defensivesrepublicanesforenevacuades sense combatre.
Llavors les tropes de Yagüe
passarenelriuiavançarenendireccióalacapitalprovincial,entrel’10iel14degenercaigueren
en mans dels franquistes: Garcia, Vilella Baixa i Lloar (el dia
10); Gratallops, el Molar i MóralaNova(l’11);elMasroig,
Falset i Marçà (el 12).
Aquestmateixdia,la105
divisiócreuàelriuper
Móra d’Ebre i ocupà
Darmós,Tivissa,GinestariRasquera.El
dia 13 aquesta divisióavançàperBenifallet cap a Tivenys
i Tortosa i fins l’Ampolla, ocupant tot el
curs baix del riu.

Tarragona cau el 15
El 14 les franquistes ocuparenPoboleda,Porrera,Pradell
de la Teixeta, Mas Riudoms i
l’Hospitaletdel’Infant.També
aquest dia el CE de Navarra
ocupàVallsielsitaliansdelCTV
ocuparenSantaColomadeQueralt, Ollers,Sarral,Rocafort i
Montbrió.Eldiasegüentocuparen Reus, sense trobar excessiva resistència de les forces encarregades de defensar-la. I, a
les4delatardad’aquestdia,elCE
marroquí entrà a Tarragona. El
dia 17 aquestes mateixes tropes
senseaturarlamarxaalGaiàentrarenaAltafulla,TorredembarraiVespellai,eldia20degener,
els franquistes entraren a Calafell, el Vendrell i Santa Oliva.
El 23 de gener, en vespres de
la caiguda de Barcelona, el govern declarà l’Estat de Guerra,
quesuposavaposartotselsmitjans
disponibles sota les autoritats
militars. Ingenuïtat o incapacitat? Fou, però, evident que llavorsaquestamesura,queelsfranquistes imposaren ja el 17 de juliol del 1936, no tenia cap sentit.
La capital catalana fou ocupada el 26 de gener de 1939 i el 5
de febrer les màximes personalitats de l’Estat republicà marxarencapal’exili.I,totiqueFranco l’1 d’abril proclamà la fi de la
guerra, aquesta sols es clausurà
quan caigué la seva dictadura.
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A la recerca de
la identitat

‘L’

ONU no donarà cap cas
per tancat fins que
s’identifiqui al familiar
desaparegut». Aquestes van ser
les paraules dels comissaris Jasminka Dzumhur i Ariel Dulitzky
del Grup de Treball sobre les Desaparicions Forçades o Involuntàries de l’ONU (WGEID),
durant la reunió amb nosaltres
a Barcelona, i també amb d’altres
familiars de desapareguts, el passat 26 de setembre de 2013.
Però el projecte del primer
banc d’ADN de Catalunya destinat a identificar les persones desaparegudes durant la Guerra Civil començà molt abans… va ser
almaigdel2010,enelmarcd’unes
xerrades organitzades pel Memorial Democràtic a Barcelona
«Fosses comunes: un passat no
oblidat» quan els seus dos impulsors, Marc Antoni Malagarriga
Picas (l’Ametlla de Merola, Berguedà) net d’un desaparegut, i
en Roger Heredia Jornet (La Torre de l’Espanyol, Ribera d’Ebre),
besnét d’un soldat desaparegut a
la batalla de l’Ebre, prenem consciència i prenem la determinació de trobar solucions pel que
fa a fixar el testimoni genètic dels
familiars vius. «El temps juga a
la nostra contra, els familiars directes s’estan morint», parlàvem
durant aquelles xerrades.

Un protocol senzill i barat
Amb la necessitat de plasmar les
nostres inquietuds amb experts
científics que ens entenguin i ajudin a iniciar el projecte, el 2010
contactem amb els doctors Carme Barrot i el Manel Gené de la
«Unitat de Medicina Legal i Forense,LaboratorideGenèticaForense de la Facultat de Medicina»
de la Universitat de Barcelona, on
en molt poc temps acordem fixar
un protocol aplicable, senzill, eficient i alhora barat, que garanteix
la conservacióde lesmostresclau
d’ADN a llarg termini i, per altra
banda, blinda legalment el procés i el seu dipòsit, doncs s’estableixunarelacióestrictamentprivada entre la família afectada i la
Universitat a través de la Fundació Bosch i Gimpera.
El juny de 2011 s’inicia la presa de mostres de les dues famílies impulsores d’aquest banc
d’ADN, a la família MalagarrigaPicas/Sort-Sala-Ribalta,ipocdesprés a la família Guinau-Heredia-Jornet. El nombre de mostresperfamíliavariaràdependent
del grau de parentesc, i el sexe
del familiar desaparegut.
El juliol de 2012 editem un document per divulgar el protocol
(descarregueu-loahttp://dom.cat/
5br), on expliquem que cal elaborar un esquema genealògic fami-

Heredia (esquerra) i Malagarriga, al Parlament. FOTO: SERGI BERNAL
liar,pertalqueellaboratoridetermini les extraccions de sang necessàries per a cada cas.
El cost de cada extracció és de
150 euros que, provisionalment,
corren a càrrec dels familiars. Paral·lelament al recull d’aquestes
mostres, que es conserven al laboratori de la UB, és absolutament necessària l’exhumació sistemàtica de fosses, per tal de procedir a la comparació genètica
que permeti la identificació.
Segons dades oficials, actualment hi ha més de 4.600 famílies
catalanes que busquen algun familiardesaparegutdurantlaGuerra Civil, i també, més de 240
fosses comunes identificades, xifra no actualitzada a data d’avui,
ja que en són moltes més.
A poc a poc el Banc d’ADN va
agafant forma, i n’intentem fer
difusió assistint a tot tipus d’actes on es parli de la Guerra Civil
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Heredia i Malagarriga
impulsen un banc
d’ADN per identificar
les víctimes

a casa nostra, informant de tu a
tu als familiars dels desapareguts. També, per sort, rebem el
suport d’associacions diverses
como la Associació per a la recuperació de la memòria històrica
de Catalunya (Armhc) o ‘Contra
Impunitat’, destacant sobretot
l’important paper de l’associació ‘Lo Riu’ de la Fatarella.
El setembre del 2012 informem oficialment al Govern de la
Generalitat, en una reunió on
se’nsfelicitaperlainiciativa,però
l’administració continua sense
implicar-se encara en la difusió,
tot i que es comprometen a rea-

litzar una reunió de valoració
amb tots els estaments implicats.
Ésamblavisitaiinspecciódels
Alts Comissaris de Nacions Unides a l’Estat Espanyol (del 23 al 30
de setembre), quan la nostra causa comença a entrar de debò en
agenda. La inspecció posà de manifest, en les seves conclusions,
l’incomplimentreiteratdel’acord
establert pel Dret Penal Internacional: identificar els desapareguts lligats a un període de guerra civil i dictadura. Ens sentim
recolzats, i decidim que és el moment d’informar-ne al Parlament
que, just en aquests dies, era en
ple debat de política general.

Acord parlamentari
Fruit d’aquestes gestions, la presidenta de la comissió de justícia i drets humans del Parlament,
GemmaCalvet,prenelfermcompromís de donar la màxima prioritat a la proposta, per tal de posar-se a treballar en ferm en les
identificacions de desapareguts
i situar la llei catalana de fosses
comunes en plena sintonia amb
els manaments de justícia universal que l’ONU ens reclama.
Aquesta darrera tardor, es lliga un ampli acord parlamentari
on s’aprova per moció la creació
d’un Banc d’ADN català i els canvis necessaris de la Llei de Fosses,
per tal puguin dur-se a terme
exhumacions i comparatives
genètiques per iniciar la llarga
tasca de les identificacions.
No cal dir que estem molt il·lusionatsenaquestnouescenari,on
la lògica de les prioritats, com és
la identificació de les persones,
ha de prevaldre davant de les polítiquesd’aparador.Caldràvetllar
perquè en els propers mesos el
desplegament dels compromisos sigui ràpid i efectiu, tot aprofitantelsrecursosdelsexcel·lents
professionalsieinesque,enaquest
país, tenim a l’abast.

