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A

l meu avi patern, no el vaig arribar a conéixer. Ni tan sols una figura
abstracta, imaginària, formava part del meu àlbum mental de records
familiars. El meu avi no existia, ningú el recordava, ningú l’esmentava,
ningú contava anècdotes de la seua vida… Fins a una edat relativament tardana –podríem concretar-la en la segona dècada de la meua vida–, no coneixia res
d’aquell home que havia tingut la meua àvia com a dona (la meua iaia Anita),
aquella dona prima que sabia divertir-se com la que més, però que havia passat
moltes penúries per tal de dur endavant la seua família (com tantes i tantes famílies més de l’època, ho sé). Ell havia tingut moltes professions (paleta, guàrdia
rural, guàrdia municipal, sometent –tocava el cornetí com un àngel, deien tots–,
que vivia com la majoria, humilment, sobrevivint més que vivint, i que a l’inici
de la nostra guerra (in)civil va ser testimoni d’uns fets que, al remat, iniciaren
una sèrie d’esdeveniments infausts per a la família, començant pel fet de ser
empresonat preventivament, després dos judicis sumaríssims, una primera condemna de 30 anys, la segona de 20 anys i una eixida condicional de la presó que
va significar la tornada a casa, però no a la vida, ja que la persona que creuà de
nou la llinda de sa casa no era la mateixa que n’havia eixit uns anys abans...
Aquest escrit no és per a intentar demostrar la innocència del meu avi (això,
que cadascú faça el juí que pense més just); tampoc és una rendició de comptes a
les persones que acusaren el meu avi d’haver comés homicidi (ni és temps, ja que
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Mariano Agustí Ferrer, amb uniforme de guàrdia municipal. Col.lecció familiar.

El meu avi, de civil. Col.lecció familiar.

han passat més de 84 anys dels fets, ni té sentit indagar en els pensaments i motivacions d’aquestes persones). Sí que vol ser, tanmateix, un escrit d’agraïment als
descendents de les persones que, malgrat la delicada situació política d’aleshores,
van arriscar el seu nom, la seua reputació i, fins i tot, la seua integritat personal per
tal de defendre una persona que no podia defendre’s per ell mateix. També vol ser
un acte de desgreuge cap a la meua família, perquè el pare de mon pare (ai, com et
trobe a faltar!) visqué, treballà, va tindre una dona, va tindre fills, dels quals només
un va sobreviure, tingué amics, i del qual tots els qui el van conèixer, deien: «què
bona persona era, el iaio Mariano...». El meu avi va existir, estigué amb nosaltres
i, ara, és el moment de donar-li identitat, de reivindicar-lo com a persona, com a
membre d’aquesta comunitat, d’aquest poble, el seu poble… Però sobretot vol ser
el testimoni de les grans injustícies, abusos, mentides, errades d’instrucció farcides
d’ideologia. Menyspreu i manca d’investigació als tribunals militars durant molts
anys en la postguerra...
L’aprovació de la Llei de Memòria Històrica (2007) va representar un
avanç molt gran, però també reobrí el debat (mai tancat) al voltant de les possibilitats d’anul·lació de les sentències derivades dels tribunals franquistes. El seu
articulat recull amb bon seny i valentia una declaració general d’il·legitimitat i
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injustícia manifesta en aquestes sentències, i també posà a la picota els diferents
organismes que les van dictar (articles 2 i 3). Es va obrir una possibilitat real per
tal de poder sol·licitar davant l’Estat una declaració personal de reconeixement i
reparació (art. 4) per a les persones que van patir els procediments, però no se’n
va preveure l’anul·lació.
Si açò no es produeix, tot i les bones paraules, tindrem present la infàmia
i la prova que les despulles del passat franquista encara són presents en la nostra societat. És necessari, ara, ja, exigir i aconseguir la revisió i anul·lació de les
sentències condemnatòries, dictades pels tribunals franquistes atenent majoritàriament les seues raons ideològiques i vulnerant les més elementals garanties
del dret a la defensa justa.
La documentació que he fet servir a l’hora d’escriure aquest treball es fonamenta en les actes de les sessions de les diverses gestores municipals, per tal d’obtindre informació sobre la vida quotidiana de l’època, l’economia, el funcionament
de l’Administració (incloent dades sobre el funcionari Mariano Agustí), etc.; en els
testimonis de la força de la Guàrdia Civil (G.C.)1 de la caserna de Sagunt (testimonis
que van servir a la causa sumaríssima contra qui va ser alcalde de la ciutat durant
la Guerra Civil, José Doñate Franch); en allò que em contaren mon pare i la meua
germana, però, sobretot, en el Sumari 1445-V-1940, el procediment sumaríssim d’urgència posat en marxa el dia 26 d’abril del 1939, una data infausta per a ell i per a tota
la família. M’han dit que aquest sumari és important perquè el seu protagonista és
clau per tal d’esbrinar aquells esdeveniments que es produïren al llarg dels primers
dies de la insurrecció contra els poders legalment establerts. És possible. Això ho
diran, si de cas, els especialistes en Història. Per a mi, significa endinsar-me en una
mar plena d’emocions, incerteses i, al cap i a la fi, un cert descans. També, el principi
d’una demanda institucional per tal de reconéixer l’honorabilitat, el respecte i la
reparació pública d’una persona, d’un home, d’una «bona persona».
Aquest humil acte de posar pedra sobre pedra el que sé del meu avi està
dedicat al meu avi, Mariano Agustí Ferrer («Almassora»); a la meua àvia, Ana
M. Rius Llorens («La Matapana»); a mon pare, Mariano Agustí Rius, i a la meua
germana, Ana M. E. Agustí Camarelles.

EL MEU AVI, MARIANO
Molt poques coses conec sobre ell, ja ho he comentat adés. No es parlava d’ell, no es feien comentaris dient: «t’agüelo pensaria açò o allò…», o
«t’agüelo era paleta com jo, fill…». No es parlava d’ell. El meu avi no havia

1
He d’agrair a José R. Carbonell Rubio la seua infatigable tasca de recerca i investigació en
el seu article del Braçal 34 al voltant dels fets de la Puebla de Valverde, fonamental per al meu estudi
d’aquests fets derivats a Sagunt.
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existit, no havia treballat, no havia format una família… La seua memòria
havia desaparegut. Només recorde que mon pare em deia que tocava molt
bé el cornetí d’ordres, sense especificar més; no parlava del servei militar, de
la guerra, de la banda… Tot allò que conec d’ell ha estat llaurat en un camp
d’actes, documents, papers, al llarg d’hores i hores per tal d’esbrinar una
miqueta aquella vida que, de segur, estigué plena de patiments però, també,
d’alegries, plors i balls…
Sé que era un supervivent, que feia el que feia per dur un tros de pa a
casa. Va treballar de guarda rural, de guàrdia municipal, de paleta, a la Planta
Siderúrgica durant la nostra guerra fent munició i armes… No. No penseu
que aquest home era una persona d’armes, sempre disposat a fer-ne ús quan
calguera. No. Buscava treball i feia el que fera falta per trobar-ne. En aquell
temps (estic parlant des de l’època de la dictadura de Primo de Rivera fins a
finals de la Guerra Civil), no mirava pèl a l’hora de maximitzar les possibilitats de trobar faena, si atenem la documentació que acredita que va pertànyer
al Sometent saguntí (ací és on tocava el cornetí d’ordres). És sabut que els
seus membres presumien de ser persones d’ordre i llei («Pau, pau i sempre
pau» era el seu lema), i que, majoritàriament, eren considerats com a gent de
dretes. Però també és conegut que, en aquella època, ser membre del Sometent
i no tindre problemes per guanyar-se la vida era tot u. Així, va pertànyer a
aquest Sometent una temporada, no sé quant de temps, però sembla que va
ser únicament durant la dictadura de Primo de Rivera. 2 També se sap que va
exercir les funcions de policia rural en la Comunitat de Llauradors, ja que ho
acredita un comandament excompany de la institució. 3 Des d’aleshores, no
sabem res fins a la fi de l’any 1934, quan demana una bestreta a reintegrar
en 14 pagues 4, a febrer de 1935, en què presenta una factura de 7 pessetes a
l’Ajuntament per una feina de paleta 5 i fins i tot una pujada de sou a l’Ajuntament, quan exercia de guàrdia municipal a l’any 1937. 6 També apareix en la
llista de guàrdies municipals de la ciutat de Sagunt, un total de setze membres, a finals de l’any 1936. 7
I, des d’ací i fins a l’inici del Sumari de Guerra contra el meu avi, només
apareix en les actes municipals en una sola ocasió, ja que a finals de l’any 1937
demana reserva de plaça de guàrdia municipal (plaça que almenys mantenia des
de l’any 1934) per a anar a treballar a la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo,

Declaració de Vicente Arnau Andrés, foli 40 del Sumari.
Declaració de Francisco Sanchis Alcamí, foli 39 del Sumari.
4
Acta de la Sessió Ordinària de l’Ajuntament, 21/12/1934, foli 134-r.
5
Acta de la Sessió Ordinària de l’Ajuntament, 10/2/1935
6
Acta de la Sessió Ordinària de l’Ajuntament, 25/5/1937, foli 79-80.
7
Acta de la Sessió Ordinària de l’Ajuntament, 29/12/1936, foli 129. A més del meu avi, quatre
membres d’aquest llistat de la Guàrdia Municipal van ser represaliats a la fi de la guerra: Bautista Navarro Villalba , Agustín Zaragozà Prades, Mariano López Bernal (afussellats a Paterna el
27/3/40), i Ángel Armesto Iborra. Això dóna un 31,25% dels membres de la G.M. d’aquelles dates.
2
3
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que aleshores fabricava elements bèl·lics destinats a la nostra Guerra Civil.8 Segurament, i amb els antecedents econòmics que hem comentat adés, no és difícil
pensar que la raó principal d’aquesta sol·licitud era merament monetària.
I és que el meu avi no va ser l’únic que demanava bestretes o pujades
de sou; en ocasions, la de funcionari era una de les diverses tasques que necessitaven per tal de poder sobreviure en una època molt convulsa. De fet, en
aquells anys, sobretot en l’interval 1937-1938, hi ha molts casos de sol·licituds
de dimissions, excedències, permisos…, 9 fins al punt que el mateix Consell Municipal ho fa constar en les actes. Si bé és cert que també n’hi ha qui
aprofita aquestes dimissions i demana les places que van quedant vacants, la
veritat és que, pel que sembla en la documentació que he tingut ocasió de llegir, aquest va ser un temps molt mogut a efectes de personal. Sembla que les
persones que formaven part de la Guàrdia Municipal (considerats personal
subaltern, no ho oblidem) tenien una nòmina molt ajustada i es procuraven la
seua subsistència de la millor manera que podien (treballaven el camp, tenien
altres oficis, a vegades coincidint alhora amb el de funcionari…). Pura subsistència. A açò podríem afegir que el mecanisme d’accés al funcionariat, en els
casos dels subalterns, constava normalment d’una instància sol·licitant el lloc
i, si hi havia diners a la hisenda i es considerava que calia cobrir places i poc
més, tenies accés a un lloc de treball en l’administració local.

L’INICI D’AQUESTA HISTÒRIA
En la memòria d’aquest poble ha quedat gravada «la traïció de La Puebla»
i els esdeveniments sobrevinguts com una empremta popular, quasi com un arquetip jungià, i qualsevol dels qui encara visca en aquest any de 2021 i que era
jove en aquella època el deu recordar com un dels fets més importants i emotius
dels primers moments de la nostra guerra.
Com és sabut, a l’inici de la revolta contra la República es formà una
columna (popularment coneguda com la Columna Casas Sala) de forces de la
Guàrdia Civil, milicians i persones corrents que, vinguts des de Castelló, aplegaren a Sagunt amb la intenció de continuar viatge cap a Terol per a rebutjar les
forces rebels. En aquesta ciutat se sumaren altres milicians10 i paisans, i junts
s’encaminaren cap a Terol el 27 de juliol. A La Puebla de Valverde, les forces
de la Guàrdia Civil que se suposaven defensores de la legalitat van trair els

   Acta de la Sessió Ordinària de l’Ajuntament, 7/12/1937, foli 87-r.
Actes de Sessions Ordinàries de l’Ajuntament, en dates 20/7/1937; 24/8/1937; 7/4/1938;
19/4/1938; 9/6/1938 (sol·licituds de llicències per cuidar de la dona, dues sol·licituds d’alta, sol·licituds d’altes i baixes, proposta de cessaments de cinc guàrdies per haver deixat de prestar serveis…).
10
   Carbonell Rubio, José R.; Porcar Orihuela, Juan L.: La traición de La Puebla. Milicianos saguntinos en la Columna Fernández Bujanda (27-29 de julio de 1936). Parte I. Braçal, Revista del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, nº 34, 2006, pp. 69-96
8
9
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companys de la columna, dispararen contra els membres d’aquesta, mataren
desenes d’ells (alguns, ciutadans saguntins) 11, feren presoners molts més i acabaren sent afusellats a La Puebla, i a Terol un diputat i un coronel. 12 Alguns van
poder fugir i, amagant-se com van poder, tornaren al poble.13

EL DIA DELS FETS (30/7/1936)
No és difícil endevinar la commoció social i emocional que aquella traïció
provocà a la població de Sagunt. Els ciutadans, en la seua majoria, estaven enfurismats i s’hi devia respirar un ambient molt enrarit. En aquesta situació, la
matinada del dia 30 de juliol, els membres de la caserna de la Guàrdia Civil situada a Sagunt reben l’ordre de la Comandància del 5é Terç, ubicada a València,
d’incorporar-se a aquesta última en el mateix matí, sense demora. No obstant
això, prenen la decisió de, en compte de donar compliment a aquella ordre,
acompanyar les forces de la G.C. que s’havien revoltat a La Puebla de Valverde
i aplegar a Terol. D’aquesta manera, i sense comunicar res al govern municipal,
es forma un comboi amb els 25 guàrdies civils a les ordres del comandant de la
caserna, el tinent Félix Martín Martín, i amb les seues respectives famílies, per
tal de donar compliment a la decisió presa entre el tinent esmentat i l’aleshores
sergent (en el moment de fer la declaració ostentava el càrrec de brigada).
Aquest comboi estava format per una motocicleta amb sidecar (dos guàrdies), a continuació un autobús de línia (suposem que de La Saguntina) amb
alguns guàrdies (incloent el tinent Félix Martín) i les seues famílies, al darrere
un altre amb famílies dels guàrdies, un altre més i darrere del tot la resta de la
força amb el sergent que declara. En total, una motocicleta i quatre autobusos.
Pel que sembla, i basat en les declaracions que fan els mateixos guàrdies i alguns
civils (fills de guàrdies), quan l’últim dels autobusos aplega a l’altura de l’Ajuntament, se senten tirs sobre el comboi, el conductor d’aquest últim autobús frena bruscament, es dirigeix corrent a les portes de l’edifici municipal i confessa
a l’alcalde que els han obligat (als conductors)14 a conduir cap a Terol i no cap a

   Acta del Consell Municipal de 30/7/1936.
Porcar Orihuela, Juan Luis: «La Columna Casas Sala», en Memòria Històrica de Castelló.
Seminari d’Història Local i Font Orals Universitat Jaume I. Grup per la Recerca de la Memòria
Històrica de Castelló. http://www.raco.cat/index.php/Millars/article/download/168977/221269
13
Entre ells estava el germà del meu avi, Ricardo Agustí Ferrer, qui aleshores tenia 16 anys.
Desconec si el dia del fet el meu avi era coneixedor de l’estat del seu germà. Jo crec que sí, arran de
les declaracions oficials del brigada Antonio Moreno Aroca de la Guàrdia Civil en el sumari contra
el brigada de la Guàrdia d’Assalt, Sr. Puertas; folis 17-18. Com a comentari, també dir que deu dies
abans el meu avi havia soterrat el seu nebot carnal, Mariano Campos Agustí, amb 15 anys, fill de la
seua germana Amàlia, per septicèmia.
14
   Al Consell Municipal de data 12/8/1936, pàg. 48, hi ha una factura de Vda. de Ramón García Alcamí, propietària de l’Hotel Restaurant “Continental” (al costat de l’estació ferroviària), de
33 ptes., per menjars a dos guàrdies d’assalt i 4 xofers el dia 30 de juliol (coincideix amb els quatre
autobusos del comboi).
11

12
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Carrer de Pacheco, lloc dels fets.

València, com estava decidit des de la Comandància de la capital valenciana. Hi
ha declaracions parcials, potser perquè cadascú ho conta des del seu punt de vista
físic i/o des dels records que tinguen, a més de la seua ideologia, però rejuntant
i complementant unes i altres sembla que la situació s’esdevingué com segueix:15
1.

Preparatiu per part de les forces de la G.C. i les seues famílies, amb
tot l’armament.

2.

Formen un comboi amb una motocicleta i quatre autobusos, algun
dels que feia la línia Sagunt-València i viceversa, denominada «La
Saguntina». Segons declaracions dels guàrdies, alguns d’ells s’acomoden a les baques dels autobusos per tal de poder controlar els conductors i d’aquesta manera assegurar-se que els conduïen cap a Terol, per
tal de reforçar les forces rebels contra la República.

3.

En aplegar a la Casa Consistorial l’últim dels autobusos, hi arriben
milicians que havien pogut fugir de La Puebla de Valverde, junt amb
més gentada des de les boques de carrer (imagine que des del carrer
Romeu, Rafael Gasset –ara de Francisco Besols–, Sagrari –el que és ara
Autonomia–, i pujant pel carrer de Pacheco amb un posat agressiu,
se senten uns trets que es fan sobre el comboi.16 Es parla d’una persona ferida de les moltes que hi havia en aquell instant a la vorera del

15
Declaracions dels membres de la Guàrdia Civil i familiars d’aquests. Causa contra José
Doñate Franch.
16
   Ídem. Declaració del brigada de la GC Antonio Gómez Civera. Foli 111.
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carrer de Pacheco;17 el comboi s’atura immediatament, moment que
aprofita el conductor de l’últim autobús per a baixar-ne i adreçar-se
cap a la porta de l’Ajuntament. Aquest conductor comunica a l’alcalde
les intencions vertaderes de la força de la Guàrdia Civil. En assabentar-se’n, els guàrdies deixen els vehicles i es parapeten com poden,
i amb les seues famílies es retiren cap a la caserna. El tinent Martín
roman uns minuts amb dos o tres guàrdies més, no sabem si arribà
a parlamentar amb l’alcalde; però al moment el primer regidor ix a
la balconada per tal de dirigir-se a la població i, no obstant això, és
obligat a retirar-se i en el seu lloc apareix una altra persona, de la qual
no he pogut saber-ne el nom. Aquesta persona informa la població del
que ha succeït a La Puebla de Valverde i instiga perquè impedisquen a
les forces de la Guàrdia Civil eixir de la localitat, ja que volien secundar les de La Puebla.18 Els sentiments de revenja estaven a flor de pell,
la gent demanava un linxament.
4.

A partir d’ací, comença l’assetjament de la caserna per part de milicians, guàrdies d’assalt, etc., contra les forces de la G.C. A la matinada del dia següent, les forces de la G.C. es rendeixen, i el brigada
de la Guàrdia d’Assalt, Puertas, juntament amb el diputat Conejeros,
aconseguien que es respectaren les vides dels guàrdies i de les seues
famílies.19 El tinent Martín, al remat, va morir a mans de milicians dos
mesos més tard. Aquest oficial i la seua mort també es convertirà en
un factor més (crec que el més important) en l’operació destinada a
culpabilitzar el meu avi. Ho veurem després.

La història, a partir d’aquest moment, és coneguda, i a més s’allunya de
l’objectiu d’aquest treball, que se centra en aquells primers minuts de l’inici del
comboi, ja que la tragèdia del meu avi se circumscriu als 15 minuts que formen
part de la memòria col·lectiva saguntina i familiar. Així, doncs, ature el relat en
aquest punt i faré diverses consideracions prèvies.
A. En cap moment les declaracions fetes pels membres de la G.C. fan
menció d’un agent de la Guàrdia Municipal. Sí que concorden tots en
el fet que hi havia molta gent a la porta de l’Ajuntament, que eixien
d’altres carrers, que pujaven pel carrer de Pacheco… Ningú comenta
que el carrer de Pacheco estava desert. Tinc la convicció (no la certesa)
que, estant com estaven al damunt de la baca dels autobusos, degueren veure la persona que va fer els trets, sent com eren agents de la
G.C., als qui se’ls suposa una certa formació militar.

   Ídem.
   Ídem. Declaració de José Martín Laínez (fill del tinent Félix Martín Martín).
19
   Declaració del brigada Antonio Gómez Civera. Causa contra el brigada d’assalt, Puertas.
17
18
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Autobús de La Saguntina, anys 40.

B. La majoria de les declaracions parlen de tirs quan el final del comboi
arriba a l’altura de l’Ajuntament. La distància entre la porta de l’Ajuntament i el lloc on se suposa que la persona va ser ferit mortalment és,
aproximadament, de 150 metres.
C. En cap lloc de les actes municipals apareix un guàrdia municipal com
a autor de cap tir en aquell dia. Cap guàrdia dels qui anava a les baques (els qui tenien millor visió) diu que va veure la persona o persones que van fer el tret o trets, ni tan sols els qui anaven al capdamunt
del primer autobús. Ni en les actes de la mateixa Guàrdia, ni en cap
document oficial.

EL SUMARI. CRONOLOGIA DELS CONSELLS DE GUERRA
SUMARÍSSIMS
A. LA DENÚNCIA I INFORMES PREVIS
I tot comença amb una denúncia, feta per un veí del poble, Vicente Moreno Aznar, que en data 26 d’abril de 1939 (2 anys, 8 mesos i 26 dies després dels
fets; recordem que la Guerra Civil espanyola acabà l’1 d’abril, 25 dies abans)
declara davant el jutge del Tribunal de Justícia, que «...vi disparar su pistola al
Guardia Municipal Mariano Agustí (a) Almazora (sobrenom amb què anomenaven
el meu avi) cuyo disparo lo hizo desde la puerta de la papelería Torres, de la calle
de Pacheco, contra un grupo en el cual iba el Teniente de la Guardia Civil, de dicho
disparo cayó herido un hombre que a las pocas horas falleció, el nombre de la víctima sé
que le llaman Gramaje…».20

20

   Procediment sumaríssim d’urgència. Foli 3.

94

[10]

JUAN C. AGUSTÍ CAMARELLES

Coberta del Sumaríssim d’Urgència 1445-V1940. Archivo General e Histórico de Defensa
(A.G.H.D.)

Denúncia de Vicente Moreno Aznar (26/4/39).
A.G.H.D.

Dues observacions: la primera, que no dubta en absolut i qui declara ho
afirma categòricament; la segona, que no apareix cap document del qual es deduïsca que aquesta declaració es produeix com a conseqüència d’una investigació
anterior, sinó que aquesta declaració és el detonant de la investigació posterior.
TESTIMONI EN FAVOR DEL MEU AVI
En data 22 de maig de 1939, declara María Quiles Cervera, propietària amb
el seu marit de la Papeleria Torres, i domiciliada a la mateixa adreça que el negoci
que regentava, carrer de Pacheco, 34: «...que el guardia municipal Mariano Agustí(n) durante los sucesos acaecidos en los primeros momentos de la revolución
estuvo refugiado y por lo tanto no vi que dispararan sus pistolas -la segona “s” apareix tatxada-, más bien estaba azo(a)rado sin saber lo que le pasaba y cuando salió
de mi casa ya se había (h)echo el disparo que ocasionó la muerte de un hombre».21
I dues observacions més: la primera, sobre la valentia de la senyora María
Quiles Cervera, qui, en els moments més perillosos de la postguerra, tingué la
decència i el valor de testificar en favor d’una persona que, aleshores, tenia molt

21

   Ídem, foli 4.
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Declaració de María Quiles Cervera (Papereria Torres). A.G.H.D.

Informe de la Guàrdia Civil de Sagunt. A.G.H.D.
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poques possibilitats d’eixir-ne indemne; i la segona, l’absoluta seguretat de la
seua declaració, amb la mateixa afirmació però en sentit contrari al denunciant.
Una persona que ha tingut sota la seua «protecció» a algú durant 15 minuts, i en
eixes circumstàncies, pot tindre més seguretat que una altra, al carrer, amb més
gent, amb els ànims alterats. És una suposició.
INFORME DE LA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL DE SAGUNT
El dia 10 de juny de 1939, el brigada José Miralles Segarra adreça un informe
al Sr. Jutge Militar del municipi, amb el següent contingut: «...al retirarse la fuerza
de la Guardia Civil de esta localidad disparó con una pistola contra el motorista de dicho
Cuerpo y mató al vecino de esta localidad José Gramage, interviniendo en la quema de las
Iglesias, Conventos e Imágenes Religiosas; debiendo significarle que habiendo sido adquiridos estos informes con carácter confidencial, no se citan las personas que los
han dado, si bien es notoria su participación…».22
Només una observació: en aquest informe, signat pel brigada José Miralles Segarra, em resulta inversemblant que hi haja confidencialitat pel que fa als
noms de les persones de les quals parla, ja que, precisament en aquella època,
les persones que denunciaven a qualsevol que havia defensat la República i
havia lluitat per ella, tinc la impressió que eren molt ben considerades. És una
opinió, no fonamentada en dades, però se m’acut que aquests informes i persones que testimonien no existiren mai. Resulta incomprensible que en un Consell
de Guerra sumaríssim es poden admetre proves com aquestes. O no.
A banda d’això, sembla que el meu avi tenia temps per a tot: guàrdia
municipal, paleta, botador de foc a les esglésies, convents i imatges religioses,
militant de partits d’esquerra, etc. Havia d’organitzar-se molt bé...
INFORME DEL DELEGAT D’INFORMACIÓ I INVESTIGACIÓ DE LA FALANGE TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS
En data 23 de juny de 1939, el delegat d’Informació i Investigació del municipi, F. Villalba Boix, informa: «...Fué él quien una mañana disparó su pistola
sobre el Teniente de la Guardia Civil, puede deponer Vicente Moreno, domiciliado en la calle Pacheco».23
Una observació: la falta de professionalitat de qui signa l’informe (F. Villalba Boix), ja que només fa que informar d’allò que ja havia dit Vicente Moreno, sense més indagacions, més enllà de la qüestió laboral del meu avi. Sembla
que ho fa com si fora un mer tràmit burocràtic, perquè estava clar quin havia de
ser el resultat. És una observació personal.

22
23

   Ídem, foli 5.
Ídem, foli 6.
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Informe de Falange Tradicionalista y de las JONS. A.G.H.D.

B. DOCUMENTACIÓ OFICIAL DEL SUMARÍSSIM D’URGÈNCIA
El primer escrit que hi apareix és un document adreçat al Jutjat Militar, de
data 18 de juny de 1939. Sembla que és el primer del judici sumaríssim, encara
sense numerar. És un informe que fa l’Ajuntament Nacional, signat P. O. per
Pedro Martín Pallarés24. Llegint-lo detingudament, podem observar cap al mig
del document un apartat referit a les persones assassinades pel meu avi, i es pot
llegir a mà la resposta: «Manuel Landa (?) (no es llig) (parece, o dice) __ce que fué asesinado dándole la ley de fugas y disparó contra (no es llig) __motorista de la guardia civil
y mató a un vecino de ésta». No he pogut trobar cap informació respecte a aquest
senyor. Pel que sembla, volien afegir qualsevol cosa que augmentara l’acusació.
També informa que prestà serveis com a milicià a les ordres del Comité,
Ajuntament o «agrupaciones revolucionarias», així com que va servir a les files
roges. Sense comentaris, ja que queda documentat que era guàrdia municipal,
feia les seues funcions com a tal i a finals de 1937 demana excedència per a treballar a la Siderúrgica. No anà a la guerra, i només tenia temps per a dur un tros
de pa a casa.

24
Pedro Martín Pallarés era, llavors, auxiliar d’oficines, però va ser nomenat “Jefe de Información” a la sessió de la Gestora Municipal del “Ayuntamiento Nacional”, amb l’haver anual de
2,850 pesetes. Acta 10/05/1939.
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I el remat: es demana el nom de, almenys, dues persones «de reconocida
solvencia moral y adictas al Glorioso Movimiento, que puedan atestiguar los extremos
anteriores», i la contestació deixa bocabadat: «Agentes J(Y?).E.Z(T?)».25 Sembla clar
que aquests suposats informants tenen la mateixa credibilitat que els qui feren
l’informe de la Falange. També, sense comentaris, per les mateixes raons que
doní més amunt.
La següent figura descriu totes les malifetes que se li atribueixen:

Retall de l’informe de l’Ayuntamiento Nacional (I). A.G.H.D.

Aquest darrer document indica clarament les persones que han informat
de les acusacions anteriors:

Retall de l’informe de l’Ayuntamiento Nacional (II). A.G.H.D.

25

Procediment sumaríssim d’urgència, foli 7.
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DECLARACIONS
TESTIMONI DE VICENTE MORENO AZNAR
Aquesta declaració, de data 13 de juny de 1939, és una ratificació de la
denúncia prèvia. En aquesta declaració afirma: «...vió perfectamente el hecho
de disparar la pistola el procesado… no recuerda hubiese más gente por allí, por
hallarse la calle desierta».26 El Sr. Moreno suposa que al sidecar de la motocicleta
se situava el tinent Félix Martín, cosa incerta, ja que anava en un cotxe al darrere.
A continuació explica la situació, segons ell, de cadascun dels involucrats:
I.

El meu avi, a les portes de la Papelería Torres, c/ Pacheco, 34 (actual
Camí Reial, 26).
II. El motorista amb sidecar, a l’altura del c/ Pacheco, 25 (actual Camí
Reial, 29).
III. José Gramage Calabuig27, la víctima, a la porta de la casa d’Antonio
Blanco, c/ Pacheco, 29 (actual Camí Reial, 33).
IV. El declarant, Vicente Moreno, a l’altura del número 21 del mateix carrer (actual Camí Reial, 25). Segons ell, a una distància d’uns 10 metres del meu avi.28
L’observació sobre el fet que no hi haguera gent al carrer també resulta
interessant, ja que les declaracions dels membres de la G.C. comentades adés
coincideixen a dir que el carrer estava ple de gent.
El dia 3 d’agost fa una ampliació de l’anterior declaració, a causa de
noves preguntes: «...sobre las once horas se encontraba el dicente en el interior de su
domicilio que entonces tenía en la calle de Pacheco nº 21 y al asomarse a la puerta vió
(...) un camión con varios números de la Guardia Civil y detrás de dicho vehículo una
moto conducida también por otro guardia civil (...) oyó un disparo, en cuyo momento
se dió perfectamente cuenta de que el procesado (...) rápidamente y con verdadero
nerviosismo se guardaba una pistola (...) el disparo lo hizo después de haber pasado
escasos metros aquellos vehículos por la puerta donde él estaba (...) que inmediatamente
hecho el disparo se metió en el interior de la papelería (...) en aquel preciso instante

Ídem, foli 8.
Va morir a l’Hospital Provincial de València , a les 7.30 de la matinada del 31 de juliol, segons Certificat de Defunció del Registre Civil Districte n.º 3 (Secció 3a, tomo 585-3, foli 192), a causa
de “shock traumático” i soterrat a València, en data 1 d’agost. Supose que, arran de les ferides, el
dugueren a València, per tal d’intentar salvar-li la vida, on moriria. Al Registre del cementeri, diu:
“herida penetrante de abdomen”. És curiós que, en altres difunts del mateix foli, sí que concreten “por
arma de fuego”. Va ser admés com a cas judicial al Jutjat núm. 3 de València, segons consta al mateix
Registre de Cementeri, però no he pogut obtindre més informació. Com a informació complementària, cal dir que el germà de la sogra (la qual convivia amb ells), José Sancho Más, va morir quatre
dies després, a Sagunt, sent soterrat el dia 4 d’agost.
28
Ídem, foli 8.
26
27
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no transitaba nadie». 29 Vicente Moreno comet una errada important, ja que diu
que el primer vehicle era un camió (ningú, en les declaracions de la G.C., parla
de camions), però, i açò crec que és fonamental per tal de donar credibilitat,
la realitat és que el primer vehicle era la motocicleta. Si algú haguera disparat
contra la motocicleta, el més lògic és que l’autobús que venia al darrere, amb
guàrdies damunt de la baca, se n’hauria adonat, i per descomptat no s’haurien
quedat sense contestar l’atac. Recordem que cap guàrdia (ni tan sols els del
primer autobús) parla d’haver vist a ningú, amb els seus propis ulls, fer cap tret.
I, a més, si hagueren vist un guàrdia municipal a la vorera, mentre passaven,
l’haurien observat.
Per tindre una visió de conjunt de la situació física dels diferents personatges, cal observar, en primer lloc, un plànol general de la zona i, seguidament,
un plànol del carrer de Pacheco d’època aproximada a la dels fets. En aquest cas,
es tracta d’un plànol municipal de l’any 1921, el més proper a la data dels fets,
amb la numeració de policia.

Plànol parcial de la zona dels fets
(30/7/36):
1- Caserna de la Guàrdia Civil a
l’antiga plaça de la Llibertat, ara carrer del General Canino, des d’on va
partir la columna de guàrdies cap a
Terol.
2- Casino Obrer.
3- Col·legi Cronista Chabret.
4- Locals sindicals.
5- Jardins de la Glorieta.
6- Ajuntament.
7- Carrer de Pacheco, actualment carrer del Camí Reial.
8- Papereria Torres.
9- Lloc on es va detindre la columna
de guàrdies. J. M. Palomar.

29

Ídem, foli 8.
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Plànol de situació del comboi en el moment dels fets: 1, 2, 3, 4 i 5. Autobusos amb els guàrdies i les
seues famílies i la moto amb sidecar (davant del núm. 25) que anava al front de la columna.
A- Núm. 29 del carrer de Pacheco, lloc on va caure ferit el veí que després va morir. B- Papereria de Torres, al núm. 34 del mateix carrer de Pacheco. C- Núm. 21 del mateix carrer, on es
trobava el principal testimoni de l’acusació. J. M. Palomar.

Pel que fa a la situació del comboi, he de fer unes consideracions tenint en
compte les declaracions fetes per Vicente Moreno:
1.

Un comboi militar, com aquest, en una situació complicada tendeix
a convertir-se en un cos bastant compacte, per tal de no donar massa
oportunitats a un atac. Actualment, es considera que la distància de
seguretat òptima és la de 5 metres en localització urbana, però tenint
en compte les deficiències del sistema de frenat que tenien aleshores
aquests vehicles he optat per calcular entre cada vehicle i l’immediatament anterior una distància de 20 metres, aproximadament, la qual
cosa dona com a resultat el plànol anterior.

2.

Per a efectuar els càlculs, s’ha considerat una longitud d’autobús d’uns
8 metres, atés que la majoria dels vehicles per a fer trajectes mitjans en
aquella època (com els de la línia La Saguntina), mesuraven entre 6-8
metres, amb 3 línies de seients per fila, una mitjana de 6 files i l’última
amb 4 seients, que ens dona una capacitat d’uns 20-22 seients. Comptant
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els dos guàrdies de la primera motocicleta, més 4 autobusos, ens dona
una capacitat d’entre 82 i 90 seients (no oblidem que damunt dels autobusos també anaven guàrdies, no en sabem quants, però almenys dos,
calcule). És clar, ací també es consideren les famílies dels guàrdies, molts
d’ells casats i amb fills.
3.

Els motoristes eren guàrdies, no suboficials ni oficials. El tinent, segons declaracions dels mateixos guàrdies, anava al primer autobús, i
el sergent (que en l’època de les declaracions ja era brigada) anava a
l’últim, amb més guàrdies i un dels fills del tinent.30

CONSIDERACIONS AL RESPECTE DE BALÍSTICA I TRAJECTÒRIA
Pel que fa a les consideracions sobre el fet del tret, quant al tipus d’armament utilitzat, trajectòria, balística... he acudit a José Manuel Palomar Abascal,
amic i estudiós del tema, a qui agraïsc tant aquest estudi i els dibuixos com les
seues encertades consideracions respecte a aquest treball.
Podem comentar també algunes qüestions que fan referència a les característiques de la munició de la pistola i també del punt, important punt, des d’on
va partir el tir que suposadament es va fer i va ferir mortalment el veí referit.
Primerament, es pot dir que la munició de l’arma que es va emprar no és molt
fiable per a fer bona punteria i encertar a un objecte que passa en moviment
a una distància d’uns 20 metres. Les armes reglamentàries dels guàrdies municipals de Sagunt en aquells primers anys de la seua existència eren pistoles
semiautomàtiques menudes, de les anomenades de butxaca i amb poc de pes,
com eren les Star del calibre 7.65 mm Browning.31 Són armes amb el canó molt
curt, compactes i amb una capacitat de munició reduïda, uns 7 o 8 cartutxos com
a molt. Pel seu pes i sistema d’automatisme, el calibre que utilitzen (el 7,65X17
o 7,65 Browning32) no pot ser molt potent i dona un baix rendiment en defensa
si no és emprat en distàncies curtes de 10-15 metres, pràcticament de cara a
cara33 . Aquest tipus de munició dona uns 300 i poc m/s de velocitat d’eixida i
perd ràpidament velocitat i poder de penetració, prodruint una caiguda de bala
d’uns 10-15 cm (aprox.) a 25-30 metres de distància. Amb tot, és evident que pot
matar una persona, però no són armes per a fer punteria a 20 metres ni tenen,
com expressen les taules de balística, un bon poder de penetració. Respecte de
la direcció del tret, tot i que és la correcta, segons les declaracions i l’esquema
de trajectòria queda un poc forçada. Així, podem veure en el dibuix que des de
la porta de la Papereria Torres (B), d’on va partir el suposat tret, fins on diuen

30
Declaració de José Martín Laínez, fill del tinent Martín, en la causa contra José Doñate
Franch, foli 112.
31
Consells Municipals de dates 17/4/32 i 8/5/32.
32
També és conegut aquest calibre com 32 ACP.
33
Amb una pistola semblant i del mateix calibre van assassinar l’arxiduc hereu a la corona de
l’Imperi Austrohongarés, a una distància d’entre 4-5 metres.
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que caigué el ferit (A) que morí després, la trajectòria no està alineada amb el
lloc on diuen que parà la moto en sentir el tret,34 enfront del número 25 de l’antic
carrer de Pacheco.

Plànol de trajectòria: A- Lloc d’eixida del tret. B- Lloc del testimoni de la denúncia.
C- Lloc on es trobava el veí que va rebre un tret. D- Lloc aproximat d’impacte, respecte
de la situació de la moto. E- Primer autobús amb guàrdies i familiars. J. M. Palomar.

Suposem que la seqüència normal dels fets pot ser aquesta: passa la moto,
traure la pistola, disparar i uns metres més avant para la moto35 , d’on es pot
deduir que el sidecar parà un poc més enllà del lloc on es va fer el tret i, com
ja hem dit, queda una trajectòria un poc forçada. També hem de suposar una
trajectòria de caiguda de la bala un poc erràtica, que no concorda tampoc amb
el lloc on es trobava el ferit, ja que el carrer de Pacheco en aquell punt fa un
pendent lleuger (aproximadament, uns 30-40 cm) entre el lloc d’eixida de bala i
el lloc d’impacte i a banda, les voreres confrontades no són a la mateixa altura
(la vorera sud està un poc més alta que la nord). De tot açò podem traure que
com diuen que el tret es va fer al tinent que anava en el sidecar, en posició baixa,
assegut, la punteria ha de ser descendent i sumat tot a la caiguda de bala, dona
per al punt d’impacte una altura aproximada d’un metre en la vorera contrària.

34
La suposició és que la moto va rebre el suposat tret sobre el 23 del carrer Pacheco (actualment forn), i trigaria a detindre’s uns metres, a l’altura del 25.
35
La motocicleta, tot i anar a velocitat reduïda, ja que forma part d’un comboi, trigarà uns
metres a parar del tot.
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Per a calcular-ho tot hem tingut en compte la mesura de l’alçada d’una moto
amb sidecar de l’època, una Harley Davidson de les forces de seguretat, i dona
per a una persona asseguda d’alçada normal, 1,10 m aproximadament.
És clar que no es pot assegurar res dins d’aquesta part de la qüestió i no és
aquest el sentit de les explicacions; no són uns càlculs extremadament acurats,
no poden ser-ho per la distància en el temps, però sí que se’n pot traure un poc
de llum, tenint sempre en compte que aquestes consideracions estan fetes respectant les dades dels informes de què disposem i amb els quals, com a poc, es
pot posar en dubte tota la qüestió del tir.

Retall de la declaració de María Quiles (2). A.G.H.D.

TESTIMONI DE MARIA QUILES CERVERA
Aquesta declaració, de 2 d’agost de 1939, suposa una ratificació de la primera: «...desde luego tiene la seguridad de que el procesado se refugió en su casa antes
de la Chusma haberse aglomerado, o sea, apenas vió el cariz que tomaban las cosas, de
donde no salió hasta que todo pasó y quedó tranquilo (...) no hizo disparo alguno que
produjera la muerte al hombre de referencia (...) de este hecho no se enteró hasta momentos después por el rumor público (...) en ningún momento se dejó solo al encartado
(...) además que su estado tan nervioso se lo hubiese impedido porque se encontraba
completamente atemorizado».36
El 3 d’agost fa una ampliació de la declaració (el mateix dia que Vicente
Moreno) a noves preguntes: «...en vista de que se enrarecía el ambiente debido a que
un grupo de individuos del Puerto que iban armados con pistolas y fusiles (...)
la exponente cerró su domicilio y no puede afirmar si en este preciso momento o poco
antes, fué cuando entró en su casa el procesado (...) ni vió el grupo de gente que iba en
dirección al ayuntamiento (...) ni si (...) antes de cerrar la puerta de su casa, algún camión o motocicleta de la guardia civil (...) que la exponente en momento alguno oyó
ningún disparo (...) debido al ruido que se produjo en la calle o por su estado
de ánimo». 37

36
37

   Consell de guerra sumaríssim d’urgència, foli 9.
   Ídem, folis 9-10.
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María Quiles parla de xusma en el sentit d’un grup de persones armades
amb males intencions i totalment incontrolades. Entra el meu avi, tanca la porta,
no veu res (és clar, la porta està tancada), no sent cap tir (molt de soroll fora)...
No va veure el grup de gent. S’observen moltes contradiccions en les declaracions de Vicente i María. Ella tenia molt a perdre, però, tot i això, es referma en
la seua versió.
TESTIMONI D’ALFREDO TORRES CARBONELL (propietari de la botiga i
marit de María Quiles Cervera)
El mateix dia que la seua dona amplia la declaració, ho fa ell. Declara: «...serían sobre las 10 de la mañana, salió de casa en busca de la sirvienta (...) en vista del mal cariz (...) y cuando regresó a su domicilio al cuarto
de hora poco más o menos, vió que en su casa se encontraba el procesado (…)
y como quiera que la situación estaba aún más enrarecida que cuando salió
(...) reprochó (...) porque siendo éste guardia municipal se había escondido en casa
(...) contra su voluntad se marchó (...). Unas horas después (...) salió el dicente
(...) y entonces se enteró de que se había disparado un tiro (...) al Teniente de la
Guardia Civil, pero desgraciadamente mataron a otro señor (…) ignora si el tiro
mencionado tendría lugar en el cuarto de hora (...) o en qué otro momento». 38

Retall de la declaració d’Alfredo Torres (propietari de la papereria). A.G.H.D.

Resum: la situació al carrer, molt tensa. Torna al quart d’hora. Es troba amb
el meu avi. La situació al carrer, pitjor encara. Retrets al guàrdia i aquest se’n va.
Unes hores després s’adona dels fets (tir i mort d’una persona). Una observació
personal: en tornar a casa, no veu si hi ha una persona ferida pràcticament al

38

   Ídem, foli 11.

106

[22]

JUAN C. AGUSTÍ CAMARELLES

costat de sa casa? No fa cap comentari respecte a això. Si el meu avi haguera
disparat i després s’haguera amagat a la papereria, el rebombori hauria sigut
important, amb les persones, veïns i veïnes, crits… i segurament Alfredo Torres
hauria d’haver-se adonat de tot això…

Providència del jutge instructor a l’alcalde.
A.G.H.D.

Informe de la Falange al jutge instructor.
A.G.H.D.

Els següents documents fan referència a la providència del jutge militar
per tal que es troben persones «de la mayor solvencia moral que puedan deponer
acerca de los hechos».39 Aquesta providència, de data 8 d’agost de 1939, va dirigida a
l’alcalde de l’època, Teodoro Torrejón Orduña. El cas és que han de passar quasi cinc
mesos (3 de gener de 1940) fins que, des de la Delegación Local de Información e Investigación de la Falange Tradicionalista y de las J.O.N.S. es remeta un escrit al jutge
militar en què donen raó de «dos personas de la mayor solvencia y completamente afectas a nuestra Santa Causa para que puedan servir de testigos»40 Costa entendre que
tardaren tant de temps a trobar testimonis solvents que pogueren donar llum
sobre aquest cas.
Només un comentari: que siguen de «la mayor solvencia» em sembla lògic, però la necessitat que siguen «completamente afectas» implica interés i estar infectades d’un grau de dependència política clara.

39
40

   Ídem, foli 12.
   Ídem, foli 13.

SUMARÍSSIM D’URGÈNCIA 1445-V-1940: ELEGIA A UN REPRESALIAT: MARIANO...

[23]

107

TESTIMONI DE VICENTE LLORENS OLIVA
Domiciliat al carrer del Pare Pellicer (no apareix el número, però en el padró de 1935 apareix al número 2), en data 8 de febrer de 1940 diu: «que sabe por
referencias por ser de dominio público que (...) disparó su pistola contra uno de los
ocupantes de una moto (...) que al parecer era el Teniente (...) desde las proximidades de
la papelería Torres».41 Cap comentari, excepte que, per a ser testimoni, no va testimoniar res. Parla per referències. En el moment dels fets tenia 20 anys, i quan va
declarar en tenia 24. En la resta del sumari no torna a aparéixer, ni tan sols per
a ratificar aquesta declaració.
TESTIMONI DE JOSÉ GIL PITARCH
Domiciliat al carrer de José Antonio (abans c/ Pacheco), 32-2n pis, al costat de la papereria, en data 13 de gener de 1940 diu: «en ocasión que fué atentado
el Teniente (...) vió el que declara que hacían un disparo desde la papelería Torres;
poco después vió salir de dicha casa al guardia municipal Mariano -subratllat a
l’original- (...) suponiendo que fué éste el que disparó ya que no se vió salir otra persona». 42 Resum: no va veure qui feia el tret, ni des d’on. No es pot afirmar que
és des de la papereria, si no és que en eixe precís moment estiguera dirigint la
seua atenció a la botiga i vera que algú des de dins estava pegant un tir (des
d’una finestra oberta, que no n’hi devia haver, ja que es tractava d’una botiga).
Vivia al costat, però no diu on estava ell en eixe moment. És contradictori en el
sentit que Vicente Moreno diu que en aquell precís moment el carrer estava desert (recordem que José Gil Pitarch viu al costat de la papereria). I una darrera
qüestió, que no és menys important: diu que va ser primer el tir, i després va
eixir de la botiga amb la pistola enfundada (justament el contrari a la declaració
de Vicente Moreno). En aquell fet tenia 18 anys; quan testimonià en tenia 22.

Retall de la declaració de Vincent Llorens Oliva. A.G.H.D.

41
42

   Ídem, foli 14.
   Ídem, foli 15.
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Retall de la declaració de José Gil Pitarch. A.G.H.D.

DECLARACIÓ INDAGATÒRIA DE MARIANO AGUSTÍ FERRER
Aquesta declaració és cronològicament anterior a les comentades adés
(data de 6 de juny de 1939), encara que apareix al darrere d’aquestes.
Pel que fa als fets, diu: «que no es cierto que cuando tuvo lugar el asesinato de un señor llamado Gramaje (...) hubiese disparado sobre él ni sobre un
grupo en el que iba el Teniente de la Guardia Civil (...) se encontraba como guardia municipal a la puerta del ayuntamiento y al ver la gente amotinada decidió
marcharse a su casa, no consiguiendo llegar por estar la calle llena de gente,
entrando entonces en la papelería de Torres, encontrándose en dicha papelería
cuando sonaron los disparos» 43.
Unes observacions: com a guàrdia municipal amb experiència (duia diversos anys en eixe càrrec i en altres de la mateixa índole), segur que coneixia el
tinent Martín, comandant en cap en aquells moments de la G.C. de Sagunt, i de
segur que si haguera estat a la vorera en el moment de passar la motocicleta que
encapçalava el comboi, s’hauria adonat que el tinent no hi anava. Prova, crec,
inequívoca del fet que, o no volia disparar al tinent (ja que no estava assegut al
sidecar) o senzillament no estava a la vorera. Una altra observació és que el meu
avi parla de trets i no d’un sol tir. Possiblement es referia a la refrega que s’estava produint al carrer en aquell moment, la qual cosa ofereix la certesa que al
carrer estaven produint-se, al mateix temps, greus actes amb molta gent i molta
violència, qüestió contradictòria amb les primeres declaracions de Vicente Moreno, la persona denunciant.
Un darrer comentari: el fet que el meu avi, guàrdia municipal, haguera pres la decisió d’anar-se’n cap a casa en aquells moments en què qualsevol
cosa podia passar, degut a l’estat de fúria dels ciutadans que se sentien traïts
per les seues pròpies forces militars i havien matat veïns que volien defendre la República. No defendré la decisió del meu avi, però m’agradaria saber
què pot fer una Guàrdia Municipal formada per una vintena d’homes (per a
tots els serveis i localitzacions), dels quals calcule que n’hi havia un o dos a

43

   Ídem, foli 16.
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Retall de la declaració de Mariano Agustí Ferrer. A.G.H.D.

l’Ajuntament, amb unes pistoles de butxaca, davant una multitud enfurismada
i armada (no oblidem els comentaris de diversos testimonis). No calia ser valent
en aquesta ocasió; calia ser prudent.
El següent document, de data 9 de febrer de 1940, és un acte de resum en
què, d’una manera sintètica, s’ordenen els testimonis i s’ordena que passe al
Consejo de Guerra Permanente per a la «vista y fallo»44 (signat pel jutge militar
Jesús Dapena Mosquera).45
El document que ve a continuació (7 d’abril de 1940) és un ofici del fiscal
jurídic militar per a retornar la causa al jutge instructor amb la finalitat de demanar informes de María Quiles Cervera (recordem, l’únic testimoni favorable
al meu avi) «a fin de determinar a más de sus antecedentes políticos y de conducta
durante el G.A.N. (Glorioso Alzamiento Nacional), las relaciones familiares o de otra
índole que pudieran unirle al procesado».46 Necessitaven més informació sobre la
persona que havia gosat dur la contrària a la resta de testimonis.

   Ídem, foli 17.
El jutge militar Jesús Dapena Mosquera havia sigut nomenat membre del Grupo Jurídico
Militar en 1937, i al gener de 1940 havia sigut nomenat magistrat de Treball a Lleó. Va ser el jutge instructor en el sumaríssim contra María “La Jabalina”, per les mateixes dates que el meu avi. Demanà
la desmilitarització en 1941, que va ser denegada. Sembla que estava cansat d’instruir procediments
que acabaven en pena de mort o condemnes molt llargues, i volia continuar exercint la judicatura
al món civil. Més informació en: Girona Rubio, Manuel (2007): Una miliciana en la Columna de Hierro:
María, “La Jabalina”. València: Ed. PUV, pàg. 101.
46
   Sumari, foli 18.
44
45
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Els informes que presentaren, tant des de l’Ajuntament 47 com des de la
Comandància de la Guàrdia Civil del poble 48 i de la Delegación Local de Información e Investigación de la Falange Tradicionalista y de las JONS 49 foren
conscienciosos (ara sí) i coincidents, en el sentit que no es trobà cap afiliació
política abans del Movimiento, ni relació familiar o d’amistat entre la investigada i el processat. Més avall inserisc un dels tres informes, per no fer-ho
més llarg, ja que al cap i a la fi diuen el mateix. El sumari continuà, malgrat la
feblesa dels testimonis acusatoris i la fortalesa dels contraris. Els folis 20, 21 i
24 són documents interns entre l’auditor i el jutge instructor per tal de donar
continuïtat al procediment.

Retall de la Fiscalia: qualificació i pena sol·licitada (I). A.G.H.D.

Retall de la Fiscalia: qualificació i pena sol·licitada (II). A.G.H.D.

Retall de l’informe de Falange sobre antecedents de María Quiles. A.G.H.D.

   Ídem, foli 19.
   Ídem, foli 22.
49
   Ídem, foli 23.
47
48
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El 12 de juny de 1940, el jutge instructor Dapena Mosquera ordena que tota la
documentació s’eleve per tal de donar compliment al Consell de Guerra.
La Fiscalia de Guerra, en el seu escrit de qualificació que data del 4 de juliol
de 1940, inclou: «de mala conducta...guardia municipal desde antes del M.N., intervino
en la quema de la Iglesia y destrucción de objetos de culto...y en ocasión que se retiraban
las fuerzas... disparó su pistola contra el Teniente causando la muerte del vecino José Gramage». La qualificació penal és de «auxilio a la rebelión previsto y penado con el nº 2 del
Art. 238 del C.J.M. con el agravante del Art. 173 del mismo C.L., del que es responsable
en concepto de autor el procesado». El fiscal demana «PENA DE MUERTE».50 Aquest
fiscal, Fco. Cerdà Reig, a l’abril de 1936 era tinent i va ser destinat a la Fiscalia de
la 3a Divisió Orgànica. Aplegà a tinent coronel auditor, amb el càrrec de fiscal de la
3a Regió Militar.51 Més tard, va ser representant del Col·legi d’Advocats i Càmera
Sindical Agrària a la Diputació de València, anys 1943 i 1949, sent substituït en el
1952 per Vte. Noguera Espinosa de los Monteros.
CONSELL DE GUERRA PERMANENT
El següent document és l’acta del Consell de Guerra, en data 22 de juliol
de 1940, presidit pel comandant Merino, com a vocals els capitans García, Ferrer i Coma, com a ponent el tinent Gil Madorrán, com a fiscal el tinent Blat, i
com a defensor l’alferes Grau. En aquest document, el Documental es limita a
la lectura del sumari; el Testifical només al·ludeix a l’interrogatori del processat, el Pericial apareix sense anotació i, a continuació, el fiscal considera que és
constitutiu de «ADHESIÓN A LA REBELIÓN, con el agravante del art. 173», i
sol·licita «MUERTE».
La defensa, per la seua part, considera que no és adhesió, sinó homicidi
per l’article 413 del C.P.C. amb la circumstància (no es llig), i demana «DOCE
AÑOS Y UN DÍA».
Queda ben clar que ni tan sols el defensor gosava posar en dubte la culpabilitat del processat, sobretot en aquells primers temps de repressió a la postguerra. La deliberació fou ràpida, ja que el mateix dia es dictà la sentència, la
qual considera provat el fet que el processat havia disparat «en ocasión en que las
fuerzas de la Guardia Civil se retiraban del puesto de Sagunto (...) a consecuencia del
cual fué herido y muerto del vecino José Gramage».52 Es considera que tal fet és constitutiu de «adhesión a la rebelión militar previsto y penado en el art. 238 del Código de
Justicia Militar del cual es responsable en concepto de autor».53

   Ídem, foli 25.
  http://www.bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=97321&posicion=1&registrardownload=1).
52
   Sumari, foli 27.
53
   Ídem, foli 27.
50

51
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Pel que fa als CONSIDERANDOS, n’hi ha un que em crida l’atenció, ja
que considera com a atenuant que «no aparece la intencionalidad del mismo de causar un mal tan grave como el realizado, como lo prueba el hecho de que el testigo ocular
manifiesta que el disparo lo fué hecho contra la fuerza pública, siendo así que como
consecuencia del mismo resultó muerto el paisano (...) siendo por tanto de apreciar en
favor del procesado la circunstancia atenuante de sin responsabilidad del nº 4 del art.
9 del Código Penal Común (1932)».54 És a dir, que es considera que, com que volia
atemptar contra les forces armades legítimes i no va tindre punteria, i com a conseqüència matà una altra persona, això resultava al seu favor. Aleshores, queda
clar que la intenció del meu avi era causar un mal menor, és a dir, causar la mort
d’un membre de la Guàrdia Civil. Em resulta kafkià i fins i tot risible, si no fora
per les circumstàncies per les quals el meu avi estava passant des de feia ja més
d’un any al monestir del Puig, que aleshores es feia servir de presó.
I arriba la condemna: «como
autor del calificado de adhesión a la rebelión militar, con la circunstancia atenuante expresada, a la pena de 30 AÑOS
DE RECLUSIÓN MAYOR, accesorias
de interdicción civil e inhabilitación absoluta durante el tiempo (no es llig)».55
Signat per tots els components del
Consell de Guerra: comandant Claudio Merino, capità Francisco García,
capità José Ferrer, capità José Coma i
tinent Gil Madorrán.

Fiscalia: nova qualificació i sol·licitud de condemna. A.G.H.D.

54
55

   Ídem, foli 27.
   Ídem, foli 27.

Normalment acabava tot ahí,
amb el meu avi tancat de per vida
atesa la seua edat, però el següent
document fa un gir inesperat a tota
aquesta sèrie d’esdeveniments: es
tracta d’un document signat per
l’auditor de guerra, de 15 de juliol
de 1941 (uns cinc mesos després
de la sentència comentada), en el
qual es diu que el Decret número
55 d’1 de novembre de 1936 que va
establir el procediment sumaríssim
d’urgència quedava derogat per la
Llei de 12 juliol de 1941, i afegeix
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«para subsanar errores de tramitación». 56 Justifica que s’ha de tornar a fer tota
la instrucció, ja que el cas del meu avi entrava dins dels supòsits previstos
en la llei esmentada. Concretant, deia: «todos los procedimientos que estén en
tramitación se continúen por el procedimiento sumarísimo (...) acuerde la elevación
a plenario de esta causa (...) y la subsiguiente VISTA Y FALLO de la misma en el
Consejo de Guerra Especial, pasando previamente por la Fiscalía Jurídico Militar para
calificación y después al Instructor».57
El dubte que em crea aquest document és el següent: si la sentència contra
el meu avi ja s’havia donat (ja feia 5 mesos), per què es considera que aquest cas
correspon jutjar-lo una altra vegada, també per tal d’esmenar errors de tramitació? A quins errors es refereix? Tal vegada hi havia dubtes dels testimonis, o de
les investigacions…
El següent document, en el foli número 29 del sumari, data del 29 de
gener de 1941, tracta de les conclusions provisionals i ratifica les mateixes de
l’anterior vista:
1.

«De antecedentes izquierdistas... guardia municipal antes del 18 de julio. Coinciden los informes oficiales y los testigos... disparó su pistola...». No coincidien.

2.

«Responsable en concepto de autor».

3.

«No concurren circunstancias modificativas».

4.

«propone que se reciba una declaración del testigo VICENTE MORENO
AZNAR, para que aclare la contradicción que existe en sus anteriores declaraciones sobre si vió... o sólo oyó el disparo». De la mateixa manera: «también interesa que se reciba nueva declaración al testigo, José Gil Pitarch,
que dé más detalles». Quins dubtes devia tindre el fiscal jurídic militar
perquè el jutge instructor tornara a prendre declaració a dos testimonis fonamentals?

5.

Malgrat l’anterior, el fiscal diu: «Procede imponer la pena de RECLUSIÓN MAYOR A MUERTE, con las accesorias».58 Si encara no tenia clars
els fets, com pot proposar la pena? Almenys, ja no demana directament la pena de mort.

El document continua amb l’argot jurídic, i està signat pel fiscal en cap,
Fco. Cerdá Reig, ja conegut.

   Ídem, foli 28.
   Ídem, foli 28.
58
   Ídem, foli 29.
56
57
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NOVA DECLARACIÓ DEL TESTIMONI VICENTE MORENO AZNAR
En data 22 de febrer de 1941, diu: «que cuando oyó el declarante el ruido del
camión y la moto donde iba el Teniente de la Guardia Civil y demás guardias, al pasar
por frente a su casa, salió el declarante, y en aquel momento oyó un disparo, y se fijó
hacia donde había partido el mismo, y vió que el procesado tenía en la mano una pistola,
creyendo el declarante que éste pudiera ser el que hizo el referido disparo, pero que desde
luego no lo vió que disparase el citado procesado, porque estaba a gran distancia, y ya no se produjo otro disparo».59

Retall de la nova declaració de Vicente Moreno Aznar. A.G.H.D.

Retall de la nova declaració de José Gil Pitarch. A.G.H.D

59

   Ídem, foli 30.
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Uns apunts:
a) No era un camió i una moto, sinó una moto i quatre autobusos (almenys, el primer d’aquests, de la línia La Saguntina). Tampoc el tinent
muntava el sidecar, sinó que anava en el primer autobús.60
b) Va sentir el tir, però no va veure qui el va fer.
c) Diu que estava a gran distància, quan en l’anterior declaració deia
que estava a 10 metres del meu avi.
NOVA DECLARACIÓ DE JOSÉ GIL PITARCH (no VIDAL, com erròniament
apareix en la declaració).
En data 25 de febrer de 1941, a les preguntes de la Fiscalia sobre si va
veure o només va sentir el tir, diu: «encontrándose cerca de donde se produjo el disparo, oyó a unos 10 metros la detonación, vió cómo caía herido mortalmente al suelo un
paisano y fijándose observó que el disparo había salido de una casa, no viendo en aquel
momento a persona alguna, saliendo a continuación el guardia (...) con la pistola en la
cintura, haciendo constar que el disparo iba dirigido al Teniente de la Guardia Civil (...)
cree que fué él el autor del disparo, pués no salió otra persona de la casa (...) aunque no
lo vió que él disparara, pero por el pueblo se decía...».61
Alguna observació:
a) Desconec com es pot sentir a uns 10 metres la detonació, o a 15, o a 20,
o a 50 metres i interpretar adequadament la distància de l’arma a qui
senta la detonació.
b) Sense veure el tir, com es pot saber des d’on s’ha fet exactament, concretant fins i tot la casa i sense dubtar?
c) Si el meu avi va eixir de la casa després, i la casa estava tancada, com
podria haver disparat? Aleshores, també la resta de gent que romangué dins seria encobridora dels fets.
DILIGÈNCIA DE LECTURA DE CÀRRECS AL PROCESSAT
En aquest document de 17 d’abril de 1941,62 el defensor demana la citació
de Vicente Moreno Aznar, Lorenzo Peris –que habitava al c/ Sant Ramon (Calvari), supose que Travessia de Sant Ramon– i Dolores Millán, que habitava al
barri del Cabanyal (de la qual el meu avi havia donat les senyes, a l’avinguda
de la Malva-rosa, encara que quan ocorregueren els fets habitava al carrer de les

60
   Declaració del brigada Antonio Gómez Civera, aleshores sergent. Sumari contra José Doñate
Franch.
61
   Sumari, foli 31.
62
   Ídem, foli 34.
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Penyetes, 39, molt a prop del meu avi). Aquests darrers dos testimonis haurien
pogut ser clau en l’esbrinament dels fets, ja que, segons el meu avi, almenys la tal
Dolores Millán (ja veurem després que no només va ser ella la que romania a dins
de la botiga) l’acompanyà durant la seua estada dins de la papereria. No van ser
citats. Vicente Moreno Aznar, de nou, va estar present en la vista.
CONSELL DE GUERRA PERMANENT (2)
El primer document és l’acta de 3 maig de 1941 (ja du dos anys en presó).
Inclou en la part Documental la lectura del procediment i la inclusió de tres
documents presentats pel defensor, dels quals faré alguns comentaris després.
En la part Testifical s’inclou l’interrogatori al processat i la declaració de
Vicente Moreno Aznar (per quarta vegada, incloent la que feu en la denúncia),
en la qual manifesta: «Que ante el Sr. Juez Militar, al presentar la declaración que
figura unida al procedimiento, se ratificó e hizo constar cuanto figura en ella,
pues se le dijo que si así no lo hacía podía tener consecuencias perjudiciales
para él, y ante el temor de represalias, fué por lo que hizo tales manifestaciones
acusatorias contra el procesado». 63 Davant aquesta declaració, el Sr. Fiscal
diu: «Como lo manifestado por el testigo ante el Consejo de Guerra en
audiencia pública, supone una infamia (subratllat a l’original) al Sr. Juez Militar
y las manifestaciones del testigo producen desprestigio y deshonor de los organismos
de justicia. Como así mismo resultaron completamente contradictorias las
manifestaciones que hizo el testigo en su denuncia, las que aparecen también
en la declaración ante el Sr. Juez y cuanto manifiesta en el Consejo de Guerra.
Por todo lo expuesto es por lo que el Fiscal solicita del Consejo que debía
quedar el testigo a disposición del Consejo». 64

Retall de la testifical de Vicente Moreno Aznar. A.G.H.D

63
64

   Ídem, foli 36.
   Ídem, foli 36.
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No obstant l’anterior, que significava que el principal testimoni de
l’acusació, qui inicià la denúncia i posterior detenció del meu avi, quedava
recusat, el fiscal qualifica els fets com «ADHESIÓN A LA REBELIÓN, penado
en el párrafo 2º del art. 238 del C.J.M. con el agravante del art. 173 del C.J.M.» i
sol·licita «PENA DE MUERTE». El defensor argumenta que no està provat que
els seus ideals siguen esquerrans, ni està provat el fet del tir, i demana «LIBRE
ABSOLUCIÓN». 65

Retall de l’acta C. de G. Permanent. Sol·licitud de pena de mort. A.G.H.D.

Al respecte de la ratificació/no-ratificació del testimoni Vicente Moreno Aznar, crec que no calen massa comentaris. Pel que sembla, les seues
declaracions han sigut forçades des de l’inici de la causa i, en cas que realment
haguera estat al lloc dels fets, tenia molts dubtes del que havia passat exactament. Encara que el següent document del sumari és la sentència, em permet
un xicotet canvi i incloc els testimonis favorables presentats per la defensa.
El primer és un DOY FE, signat per Francisco Sanchis Alcamí, cap de guardes del Sindicat de Policia Rural i Comunitat de Llauradors de Sagunt, de data
19 d’abril de 1941, en què diu: «que el vecino (...) fué Guarda-Jurado de este Sindicato
desde (...) habiendo causado baja las dos veces por dimisión voluntaria del interesado;
habiendo observado en los tiempos en que prestó sus servicios en este Sindicato buena
conducta y cumplidos sus servicios bien y fielmente».66

65
66

   Ídem, foli 36.
   Ídem, foli 39.
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El segon és un certificat, de data 19 d’abril de 1941, signat per Vicente
Arnau Andrés, «afiliado que fué al Somatén Nacional desde su fundación en tiempos
de la dictadura, en la ciudad de Sagunto (...) que el vecino de la misma Mariano (...)
fué uno de los afiliados a dicho Somatén, habiendo observado una conducta intachable y
gran entusiasta de dicha Institución».67
L’últim és la declaració jurada que eleva a l’auditor de Guerra, en data 30
de juliol de 1940, posterior a la sentència primera i anterior a la segona, la qual
s’utilitza com a mitjà de prova de la defensa. Es tracta d’un document llarg, de
dues pàgines i mitja, en què el meu avi intenta convéncer l’auditor per a revisar
el primer consell. Entre altres coses, diu:
«...no pudiendo aportar en mi defensa otra prueba que la testifical y la situación en que
se encontraba el declarante en el momento que se efectuó el hecho de autos... a las diez horas de la
mañana me encontraba en el interior de la Papelería Torres, en compañia de los tres propietarios Torres y su esposa, así como también Dolores Millán, domiciliada en El Grao
(Valencia), Playa de la Malvarrosa nº 89, quienes en unión de otros dos más habíamos
acudido a dicho establecimiento a refugiarnos ante el temor de aquellos momentos de desorden
y terror. Estando en el interior del mencionado local, oímos todos los de allí refugiados un disparo, el cual partía del exterior. Como el tiroteo y cañoneo era pertinaz salí momentos más tarde,
cuando cesó el tiroteo, en compañía de la mencionada Doña Dolores, dirigiéndome al Ayuntamiento... me dijeron que había aparecido el cadaver del desventurado Sr. Gramaje, en frente de
la casa del Dr. Don Antonio Blanco, distante más de cuarenta metros68 del lugar en el que el declarante y sus compañeros se habían refugiado durante más de un cuarto de hora...condené los
hechos...conocía a la víctima... a quien quería y respetaba por haber compartido con él el trabajo
en el Compañía Minera del Puerto de Sagunto...se pueden comprobar las buenas relaciones y
amistad que a él me unía. Mi actuación durante el gobierno marxista ha sido indiferente, ya que
por mi pasado de hombre de orden me cuidaría de ostentaciones que podían ir en perjuicio de mi
vida, como lo demuestra...: durante la dictadura fuí cornetín de órdenes del Somatén; Guardia
Rural de Sagunto y, más aún, en el período de la Monarquía fuí Guardia Municipal, teniendo
en mi haber una conducta ejemplar y un criterio muy honroso para con las personas de orden,
no así con los elementos de izquierda, quienes como me conceptuaban como hombre...(falta una
o dues línies, continua a la pàgina següent) ...me profesaban todos los vecinos».69
Continua al·legant la seua absoluta innocència, i sol·licita la concessió de
la revisió del consell. Resulta molt curiós que els testimonis que romanien dins
de la botiga (els tres propietaris, Dolores Millán, i sembla que altres dues persones) no foren citats per a testimoniar la defensa. Era molt senzill trobar-los a tots
i que feren una declaració. No es va fer. La màquina estava en marxa.

   Ídem, foli 40.
Efectivament, segons medicions amb l’aplicació del Catastre, hi ha més de 42 metres entre
la porta de la papereria i la porta d’entrada a la que era, en aquell temps, l’habitatge del Dr. Antonio
Blanco, oncle del conegut metge local Dr. Esteban Blanco Ximénez.
69
   Ídem, folis 41-42.
67
68
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I, ara sí, el document de la SENTÈNCIA, de data 3 de maig de 1941 (les
sentències, en aquella època, es donaven sense perdre temps), amb la presidència del coronel Ribas da Pina (reconegut historiador militar, d’altra banda); com
a vocals, el capità Gimeno Adelantado, Escriva Nicola i Jurado Valette, i com a
ponent el tinent Úbeda Florán.
Declara PROVAT que el processat disparà un tir contra el tinent de la GC
que anava en motocicleta (?) i resultà mort un paisà, José Gramaje.70
CONSIDERA que es tracta d’un delicte d’homicidi, que «al ser cometido con
ocasión de la subversión marxista, que hizo posible la comisión de tal hecho, tiene que
ser estimado como constitutivo de AUXILIO A LA REBELIÓN, previsto y penado».71
CONSIDERA que «el procesado es responsable en concepto de autor (...)
que son de apreciar circunstancias que agravan su responsabilidad la trascendencia del hecho realizado y el daño irreparable».72
«FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos al procesado MARIANO
AGUSTÍ FERRER, como autor del calificado delito de AUXILIO A LA REBELIÓN, a
la pena de 20 AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR, con las accesorias de inhabilitación
absoluta».73

Presó al monestir del Puig (banda). El meu avi, emmarcat. A.G.H.D.

  
  
72
  
73
  
70
71

Ídem,
Ídem,
Ídem,
Ídem,

foli
foli
foli
foli

37.
37.
37.
37.
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Els següents documents són les notificacions de la sentència, tant al meu
avi (assistit pel defensor), com al fiscal,74 les declaracions a favor,75 la diligència de remissió a la primera autoritat judicial,76 el decret del capità general de la
Regió perquè passe el procediment a l’auditor a fi i efecte de l’art. 662 del C.J.M,
que diu que les sentències són fermes i que s’han d’executar sense dilació77 (C.R.
pàg. 44), i l’informe de l’auditor d’acord amb la sentència i executòria, que passe al Jutjat Militar número 8 de València a efectes de compliment, notificació i
liquidació a la presó, amb l’aprovació del capità general.78
L’altra documentació tracta de la liquidació de condemna, atés que el
meu avi ja duia un temps empresonat, i resolen que el temps que ha passat a la
presó li lleva un total d’un any, onze mesos i vint-i-huit dies. Amb tot açò, eixiria
de la presó el 21 de maig de 1959.79 Aquests documents estan datats en desembre
de 1941 i octubre de 1942, és a dir, triguen quasi un any per a documentar la
liquidació a fi de notificar-li la resta de la condemna, però el condemnat no va
rebre notificació d’aquesta liquidació.
Però això no és tot: al mes de març de 1943, el dia 15 (dos anys després de
la sentència), el meu avi no havia rebut la notificació d’aquesta sentència, amb
la qual cosa fa un escrit a mà (amb el seu segell enganxat per valor d’1,50 pessetes i mata-segellat, signat només per ell i demanant una còpia del testimoni de
la sentència.80 Això em fa sospitar que si no va ser escrit per ell, ho seria per part
d’algun company de presó. És l’únic document que té la nostra família amb la
signatura del meu avi, no com a rebedor de documentació, sinó com a emisor i
demandant. Duia quatre anys a la presó: primer, en presó provisional des del 3
de juny de 1939 a la presó de Sagunt; més endavant, al monestir del Puig; després de la primera sentència, en juliol de 1940, al monestir de Sant Miquel dels
Reis (quina ironia, utilitzar llocs de persones de pau i amor, com a escorxadors
lents, deixant que, a poc a poc, l’ànim i l’esperança es dessagnaren).
ARRIBA LA LLIBERTAT PROVISIONAL
I vet ací que, coincidència del destí, la Capitania General de la 3a Regió
envia un telegrama en data 28 de juny de 1943 (poques setmanes després de
l’escrit del meu avi) al jutge militar número 8 amb la finalitat de cursar els expedients de llibertat condicional d’una llista de persones, entre les quals figura
Mariano Agustí Ferrer. De fet, és el primer de la llista, la qual pose íntegra per
si de cas fora útil en alguna investigació posterior:

   Ídem, foli 38.
   Ídem, folis 39-42.
76
Ídem, foli 43.
77
   Ídem, foli 44.
78
   Ídem, foli 45.
79
   Ídem, folis 46-47.
80
   Ídem, foli 49.
74
75
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Inserció al dors de la llibertat provisional (llista). A.G.H.D.

Va ser posat en llibertat condicional l’1 de gener de 1944 (6 mesos després
d’iniciat l’expedient citat). Dia de Cap d’Any. No tenien pressa. Se n’anà a viure a València, amb la família, i treballà de paleta amb el seu fill, mon pare. No
duien esmorzar, no tenien ni per això, i algun company els donava un tros de
truita, un tros de pa... Sí, va tindre sort, estava viu. Molts no en tingueren tanta.
El 6 de juliol de 1944, el jutge militar ordena que es notifique la sentència
(3 anys després del Consell de Guerra) a l’interessat, ja en llibertat provisional.
Pensen que habita a Sagunt, quan en realitat residia a València amb la seua dona
(la meua iaia Anita), mon pare (Mariano) i mon oncle Julio. Ell havia donat bé
l’adreça, al carrer de Sornells, però per una errada l’administració militar adreçava
les documentacions al carrer de Sorní.81 Al remat, el meu avi no va rebre el testimoni de la sentència (s’arxivà i forma part d’aquest sumari) i imagine que tractaria d’oblidar tot el calvari pel qual hagué de passar des d’aquell maleït dia que una
persona es va presentar al Jutjat de Sagunt i el denuncià com a autor d’homicidi.
I ARRIBA L’INDULT
El 9 d’octubre de 1945, el dictador Franco signa un decret d’indult, i el
17 de juny de 1946 (quasi 8 mesos després, imagine que per desconeixement) el
meu avi signa un escrit dirigit al capità general de la 3a Regió Militar. Aquest
document inclou, entre altres consideracions: «casado, de 57 años (...) sentenciado

81

   Ídem, folis 54-66.
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(...) 20 años de reclusión menor (...) le fué concedida la libertad provisional (...) el día primero de enero de 1944 (...) ha observado y observa una intachable conducta (...) y nunca
ha tenido ideales de izquierda y mucho menos extremistas (...). Concedido por nuestro
Jefe de Estado (...) el Decreto de Indulto de 19 de octubre (s’erra en la data, ja que és del
dia 9) (...) no ha vacilado en SUPLICAR a V.E. encarecidamente que, creyéndose le puedan ser concedidos los mencionados beneficios, previos los trámites (...), me sea concedida
la mencionada gracia de indulto (...). Así lo pido y ruego a V.E. en Valencia, a...».82
En data 26 de juliol de 1946, des de Capitania s’ordena a l’auditor de Guerra
que dictamine si és procedent la petició d’indult demanada pel meu avi.83 L’auditor demana informe al fiscal en cap en data 30 de juliol de 1946,84 el qual, en data
13 d’agost de 1946, entre altres coses, diu: «no aparece probado que el citado culpable
cometiese actos de los que señala el Art. 1º del Decreto de 9 de octubre de 1945, como excepción al indulto que concede. Por ello es de parecer que procede acceder a lo solicitado».85
El següent document és un informe de l’auditor adreçat al capità general,
en el qual es diu que, estudiada la causa, es dedueix que els fets que motivaren
la condemna «fueron cometidos en el lapso de tiempo comprendido entre el 18 de julio
de 1936 y el 1º de abril de 1939, sin que aparezca probada la participación del solicitante
en muertes, violaciones y demás hechos repugnantes que el Art. 1º del Decreto..., exceptúan del perdón otorgado. Como consecuencia... pudiera V.E. acceder a lo solicitado y
declarar indultado a Mariano...».86
En data 28 d’agost de 1946, el capità general decreta la concessió de l’indult i passa la causa al jutge número 8 de València per a la notificació i tràmits
diversos (C.R. pàg. 74). La resta de la documentació sumarial són escrits burocràtics que no tenen rellevància, excepte el «Certificado de Liberación Definitiva»
el 5 de setembre de 1946.87 Havien passat 7 anys, 3 mesos i 2 dies des d’aquell
3 de juny en què entrà a la presó del Jutjat de Sagunt.
Com a simple comentari, sembla que açò siga una comèdia negra, en la
qual el meu avi és l’assassí que tots saben que ho és des del principi, i al remat
resulta que ha sigut el jardiner. Si havia sigut condemnat, entre altres coses, per
homicidi, com és que no resulta una excepció al citat decret? El més important
era, queda clar, l’intent (suposat) d’atemptar contra les forces de la G.C., que
va quedar en res (per al cas que ens ocupa, és clar). La víctima, José Gramage
Calabuig (no vull que el seu nom desaparega de la nostra memòria), s’esfuma
de l’escenari fent mutis. I s’ha acabat la sessió.

  
  
84
  
85
  
86
  
87
  
82
83

Ídem,
Ídem,
Ídem,
Ídem,
Ídem,
Ídem,

foli
foli
foli
foli
foli
foli

69.
73.
71.
72.
73.
79.
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Molts dubtes, i molts interrogants. Moltes contradiccions i mentides que
indiquen un contuberni preparat, només a l’espera que canviara el poder per
poder posar en marxa la maquinària greixada de la revenja (imagine que relacionada amb l’intent frustrat dels membres de la G.C. d’anar-sen cap a Terol, i la
posterior mort del tinent Martín):
1.

No hi ha testimonis de l’acusació fiables (van passant de la seguretat
a la incertesa). El principal, recusat pel mateix fiscal. L’altre sap d’oïdes. L’últim, amb dubtes i no va veure res.

2.

Sí que hi ha testimoni de la defensa fiable. Es referma. No parla d’olor
de pólvora ni de tirs sentits per aquesta.

3.

Els testimonis que acompanyaven el meu avi no són citats. Els propietaris, que són els qui, sens dubte, en donarien raó, no són citats.
Dolores Millán, que estigué amb ell dins de la botiga, de la qual coneixen la seua adreça, no és citada.

4.

El testimoni principal de l’acusació es queixa que l’han amenaçat si
no acusa el meu avi. Queda recusat pel fiscal, que vol que quede a
disposició del Consejo de Guerra.

5.

Dels tres testimonis de l’acusació, un és refusat, l’altre no té validesa
(parla per referències) i l’últim no va vore res, ni el tret ni al meu avi
amb la pistola a la mà. I dels informes, què en podrem dir...

6.

I així podríem continuar...

Els meus avis, abans de 1956. Col·lecció familiar.
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De resultes d’açò, podríem afegir altres possibilitats: que el tret fora produït
des de la porta de l’Ajuntament o des de qualsevol lloc del carrer de Pacheco amb
un fusell (sabem que pot arribar perfectament a 150 metres); que algun membre
de la comitiva veïnal, amb ganes de revenja, pegara un tir; que en el cacau que
es produí, algun membre de la Benemèrita, en veure tanta gent i amb ganes de
linxament, se li escapara un tir... Qualsevol cosa seria possible. No entrarem en
hipòtesis que són extemporànies ni valen de res. El que volia demostrar no és
la innocència del meu avi, de la qual estic convençut, sinó la maquinària que es
posà en marxa, i no parà, malgrat la pobresa/inexistència de les proves, fins a
donar una sentència. El meu avi no va tindre cap possibilitat.
Però no. La sessió no s’acaba. El meu avi ja no era la persona que entrà a la
presó amb 48 anys. Era un home acabat amb 57 anys. Va morir 10 anys després;
la meua germana tenia 2 mesos, i jo encara no estava en projecte. La de coses que
ens hem perdut, quantes experiències podríem haver gaudit i quantes coses ens
podria haver contat... S’han perdut per sempre, abans que floriren.
Se’m podrà dir, i ho diran, que el meu avi, al cap i a la fi, va tindre sort
perquè pogué tornar amb la seua família, i és veritat. Milers i milers de persones no van poder tornar a casa, i molts encara estan a les cunetes de camins
secundaris o a l’espera de poder exhumar-los de les fosses comunes. El meu avi
va tindre sort. I no va tindre sort. Recorde que la meua germana em deia que
la meua àvia, en aquells temps maleïts, quan no treballava als magatzems de
taronja, agafava un panerot xicotet i es dedicava a vendre tabac, mistos, metxes
i coses semblants al carrer de Pacheco, un poc més avall d’on van ocórrer els
fets, per poder sobreviure, i mon pare, en aquella època un jove d’11 anys, anava a l’estació a vendre aigua als viatgers i arreplegava el carbó que queia de la
locomotora per tal de vendre’l i guanyar uns xavos. Mon pare recordava que,
un dia, un dels viatgers li donà un rotllo de pa sencer, se’l posà per dins de la
camisa i, corrent, anà cap a casa. Sí, va tindre sort.
Com podeu veure, aquest escrit no ha tingut en cap moment el desig de
meréixer el qualificatiu d’investigació històrica. Tampoc ho hauria pogut ser, ja
que no és la meua especialitat. No. Açò és, ni més ni menys, un intent de catarsi
familiar, de conéixer, ni que siga una miqueta, qui era el nostre avi, com s’expressava, com escrivia, quina era la seua signatura, què havia fet, a grans trets,
en la seua vida... En definitiva, fer-lo nostre, comptar amb ell a l’hora de parlar
de nosaltres. I si, de pas, es considera que aquests documents poden ser útils a
l’hora de conéixer un poc millor uns esdeveniments que marcaren una època,
em consideraré satisfet.
La feina està conclosa. El meu avi ja no és un complet desconegut. El meu
avi, Mariano Agustí Ferrer, va viure, va estimar, va tindre fills, va treballar, va
patir i va morir. A partir d’ara, amb aquest escrit, en la nostra memòria romandràs per sempre, i els teus descendents (Pep, Carlos, Laura, Aleix, Martí, Gala...i
els que vagen venint), per molt de temps, sabran de tu.
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Més enllà del que acabe de dir, ja he comentat que és fonamental per a la
nostra família aquesta recerca i el seu resultat. Volem que aquest article servisca
per a donar llum a un aspecte dels fets del 30 de juliol de 1936 que havien romàs
ocults. Els havia silenciat la mateixa gent del poble; no es parlava de la mort
d’aquesta persona, ni de qui podria haver-lo ferit de mort. Fins i tot, a nivell
oficial, començant pel mateix Ajuntament, que al cap i a la fi era l’empresa per a
qui treballava, tant en les moments del fet com després, quan ja era un Ajuntament «Nacional», no apareix una menció, positiva o negativa (només l’informe
per al sumari) del meu avi. Tenint en compte que allò s’esdevingué en l’època
en què fou funcionari municipal en temps de la República i que un dels antecedents negatius era que ho continuava sent després del 18 de juliol del 1936,
creiem que és hora que, després d’haver estudiat aquest sumari, i veient la successió d’abusos legals i de manca de drets humans que va patir, quede reparat
el seu nom i la seua dignitat.

Panerot que feia servir la iaia Anita per tal de vendre tabac al carrer. Col·lecció familiar.

El reconeixement oficial, en el sentit de reconéixer que va patir un procediment totalment il·legítim, així com el suport de l’Ajuntament democràtic, és
bàsic en el primer pas per aconseguir el que és connatural a aquesta democràcia,
ja madura: l’anul·lació de la sentència.
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María Quiles i els seu marit, Alfredo Torres, a les portes de la papereria.
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