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Cap a mitjants del segle XIII, Puigcerdà, el nucli més poblat i actiu de la 
Cerdanya, fou també lloc escollit pels jueus per establir-s’hi a negociar.

Camí de la Cerdanya cap  
a Puigcerdà

 Si ens situem des de la Seu cap a l’altre costat 
del Segre trobem la vila de Bellver comunicada amb 
Bagà malgrat l’alçada del massís del Cadí, i vincula-
des ambdues a Puigcerdà més que a la Seu. 

  Sens dubte és Puigcerdà el nucli més poblat i 
actiu de la Cerdanya i per tant el lloc escollit pels 
jueus per establir-s’hi a negociar en una data des-
coneguda, però que possiblement es pot fixar a 
mitjan segle XIII. Sembla que les primeres famílies 
procedien de Perpinyà, molt poblada, com ho 
manifesten els lligams que uniren sempre ambdós 
grups. Al nou emplaçament i sota la protecció reial 
la comunitat hebrea de seguida hi va arrelar i va 
créixer fins a esdevenir una veritable aljama, és a 
dir, amb una organització pròpia ben coneguda. De 
tota manera no era plenament autònoma ja que 
estava unida a la “col·lecta” de Perpinyà, per 
exemple quan s’esqueia el pagament del impost 
de la questia al rei, com el 1311. També alguns 
jueus tenien casa a les dues poblacions on desen-
volupaven el negoci de prestadors. 

   El creixement de la capital cerdana basat 
sobretot en la producció tèxtil afectà de forma 
paral·lela les dues comunitats, la cristiana i la jue-
va. Aquesta darrera disposava de tot el necessari: 
tenia la seua sinagoga-escola, el cementiri i els 
serveis normals de carnisseria i forn, i segurament 
la “mikvè” o piscina ritual. Constatem que progres-
sa de tal manera durant el segle XIV que el 1380 el 
consell de l’aljama l’integraven 87 caps de casa, 
incloses les vídues. Els seus dirigents eren els 

quatre secretaris assessorats per set homes proce-
dents de l’esmentat consell i tenien tan poder que 
podien enviar un representant a tractar amb el 
monarca o solucionaven els problemes per mitjà 
dels oficials reials, com el veguer o un procurador 
especial. 

   Els jueus dedicats sobretot al crèdit agrícola, 
és a dir, al préstec de diners als pagesos al moment 
de la sembra, i també als cristians en general, no 
menyspreaven cap negoci a la mateixa població o 
als voltants. Es desplaçaven tant a la Seu d’Urgell 
com a altres pobles de les comarques veïnes, al 
Rosselló i al Conflent, on també existiren petites 
comunitats que no arribaren mai a tenir aljama; per 
exemple Vilafranca de Conflent, Ceret. 

  Un fet que demostra la riquesa i l’extensió del 
negoci dels jueus cerdans és la formació i el viatge 
a Puigcerdà d’un escamot d’urgellencs nombrós i 
armat decidit a liquidar-los. Abans d’arribar-hi ja féu 
desordres i excessos durant el mes d’agost de 
1391, però els jueus cerdans s’havien refugiat al 
castell de Llívia. Fou un acte violent més durant el 
terrible episodi dels avalots d’aquest any a tot 
Catalunya. El rei Joan I ordenà la investigació i el 
processament de tots els implicats en avalots, sedi-
cions o concitacions de pobles, ferides i morts, 
saquejos de béns i tota mena d’enormes crims, 
excessos i delictes comesos contra els jueus de la 
ciutat de la Seu d’Urgell, de les viles de Puigcerdà, 
Tremp i Guissona i altres llocs de la diòcesi urgelle-
sa. Tot es resolgué amb composicions, és a dir, 
pagament de multes, mentre que en altres ciutats, 
com Lleida, el monarca féu ajusticiar els assassins.  

  Fou la fi de gairebé totes les comunitats, però 
les que sobrevisqueren varen malviure fins a la 
seva expulsió definitiva el 1492.

l 3 d’abril, les tropes 
comandades pel gene-
ral Yagüe entraren a la 
ciutat de Lleida, mentre 

el general Sagardia s’instal·lava al 
Pallars.  Durant els nou mesos de front 
estable, a la zona ocupada començà a 
arrelar el “Nuevo Estado”. Tot i això, al 
llarg de la barrera bèl·lica, limitada per la 
Noguera Pallaresa i el Segre, sabem 
que moltes dones mudaren el dol i el 
dolor per la resistència més o menys 
bel·ligerant contra el nou ordre. 

Efectivament, junt al subministra-
ment de roba i menjar als soldats que 
creuaven les línies enemigues, o d’es-
devenir canals de comunicació familiars 
i amics separats pel front, unes quantes 
també sustentaren les xarxes d’informa-
ció organitzades per exèrcit republicà. 
Petites contribucions que l’enemic pren-
gué com actes de sabotatge, convertint-

Quan va arribar el franquisme:

dones i repressió
al Pallars

Conxita Mir.  Universitat de Lleida
✒

El retraïment en els afers públics a 
què havien estat sotmeses les 
dones només fou momentània-
ment trencat amb la proclamació 
de la República, el 14 d’abril de 
1931. La dictadura les retornà a la 
llar. L’arribada de les tropes fran-
quistes a Catalunya, la primavera 
del 1938, feu evident què significa-
ria per a elles la “pau de Franco”. 

El general Antonio Sagardia Ramos 
amb Ramon Serrano Sunyer i 
Heinrich Himmler a Berlin.

ne algunes en víctimes interposades, 
preses com a ostatges, quan no es 
podia arribar als homes.   

Algunes d’aquestes foren executa-
des a les cunetes i descampats oberts i 
enterrades en fosses obertes de mane-
ra primerenca a les valls pallareses. 
“Los lunares de Lleida” a que es referia 
el falangista de Reus, Josep Maria 
Fontana. També són ben presents en 
els sumaríssims d’urgència de primera  
hora, com es posa de manifest en els 
quadres de represaliades adjunts, els 
quals inclouen dones a les presons, 
previ consell de guerra, o patint les san-
cions de un Tribunal de 
Responsabilitats Politiques, que afecta-
ven al seu patrimoni en base a multes o 
incautacions patrimonials si no podien 
pagar-les. Igualment les dones es tro-
ben darrera les filferrades que envolta-
ven els camps de refugiats francesos, 
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iniciant-se per a moltes d’elles un  exili 
de per vida. Algunes van acabar el seu 
periple en algun camp de concentració 
d’Alemanya per la seva pertinença acti-
va en la resistència contra l’invasor nazi 
de França. Encara avui hi ha una super-
vivent pallaresa del camp de 
Ravensbrück, Conxita Grangé Beleta, 
nascuda, en 1925 a Espui i objecte d’un 
homenatge de gran ressò com el que se 
li va retre el passat 26 de juliol a la 
Central de Capdella (veure article de 
Josep Cavet en aquesta mateixa sec-
ció). Patim encara un buit historiogràfic 
important sobre l’exili republicà a 
França que no facilità detectar altes 
casos de característiques semblants, ni 
tampoc calibrar bé l’impacte a nivell 
local que aquest ocasionà.  

En qualsevol cas, l’historiador 
Manel Gimeno explicà ja en 1987, al 
seu llibre  “Revolución, guerra i repre-
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sión al Pallars (1936-1939), la importàn-
cia de les mesures repressives que 
afectaren a les dones de l’interior, sense 
oblidar aspectes com les evacuacions o 
els càstigs humiliants com el rapat o la 
ingesta forçada d’ l’oli de ricí. Uns rituals 
amb clares connotacions sexuals, en un 
context de control estricte d’una morali-
tat publica i privada exercit amb la venia 
de l’Església i les forces vives arrengle-
rades amb el nacionalcatolicisme. 
Encara avui queda record del cas d’u-
nes dones d’Esterri d’Àneu, al Pallars 
Sobirà, rapades i pintades de vermell i 
passejades pel mig del poble. 

I la memòria tampoc oblida les 
dones que romangueren a les llars d’a-
rreu del país, aprenent a  resistir – un 
mot que lliga amb femení - com feren 
les pallareses que l’escriptora trempoli-
na Maria Barbal sabé personalitzar en 
la Conxa de Pedra de tartera, una obra 
que encara amb encert les conseqüèn-
cies de la violència franquista patida  en 
silenci, com expressió d’una altra forma 
repressiva imposada pel règim. 

Mai podrem identificar a la majoria 
d’aquestes dones. Tot just coneixem les 
que caigueren en les operacions de 
càstig col·lectiu i indiscriminat, dels pri-
mers moments. De les vuit pallareses 
executades, set procedien de  la 
Guingueta d’Àneu -  quatre d’Escaló, 
una d’Unarre i dos d’Escalarre -, mentre 
una altra procedia de València d’Àneu. 
Gairebé un terç del total de les dones 
afusellades per la Dictadura a la provín-
cia de Lleida. Fa anys que,  gràcies a  
Manel Gimeno,  coneixem les cir-
cumstàncies de la seva mort, mentre 
altres víctimes sotmeses a una repres-
sió menys cruenta tot just se’ns han 
començat a manifestar a mesura que el 
consells de guerra del franquisme s’han 
fet més accessibles.  

L’any 1938, un sumari col·lectiu en 
el que apareixen implicades més de 
quaranta persones, ens parla d’una veï-
na d’Albesa (la Noguera), condemnada 
a reclusió perpètua per un delicte d’es-
pionatge, i d’unes pallareses de 
Montcortès ( Baix Pallars) – Maria 
Andreu Montané i Maria Roig Miró -  
amb les que tenia relació, que al seu 
torn foren acusades de participar en 
una xarxa del SIEP (Servei d’Intel·ligèn-
cia de l’Exèrcit Popular) que s’estenia 

per Albesa, Palau de Noguera, Tremp, 
Sant Salvador de Toló, Alòs de 
Balaguer o Artesa de Segre. Explorant 
sumaris com aquest apareixen entre la 
documentació reunida altres noms de 
dones sospitoses que segurament  tam-
bé fora interessant resseguir.  

Sens dubte els lligams familiars 
expliquen el compromís de la majoria 
d’elles en les xarxes republicanes d’in-
formació, el qual requeria la implicació 
de vells i dones. Però si ens aturem 
només en els sumaris militars incoats a 
dones del Pallars Sobirà, trobarem cas-
sos rellevants a Rialp, Esterri d’Àneu i 

Soriguera,  amb dones sentenciades a 
llargues penes de reclusió. Hi ha casos 
com el de  Emilia Baró de Peramea, 
qualificada com una dona “extremada-
ment “perillosa”, posada al mateix nivell 
de perillositat que el seu pare i el seu 
germà  No obstant això, se la con-
demnà només a detenció domiciliaria 
en raó “’de estar criando un hijo de cua-
tro meses enfermo”. La benevolència 
vers les dones fou una actitud mostra-
da en moltes ocasions pels tribunals 
militar que optaren, sovint, quan de 
dones es tractava, pel sobreseïment 
provisional o l’absolució, cosa que no 
estalviava l’aplicació d’accessòries 
múltiples. A Maria Pedrico de la Vall de 
Cardós, detinguda amb el seu germà i 
home – Antoni Gabriel Bohi, un  reputat 
“dirigent marxista” de la zona, en opinió 
de les autoritats judicials del moment - 
se l’acusà de col·laborar amb una xar-
xa “diabòlica” que connectava Ribera 
de Cardós amb Lleida i el Principat 
d’Andorra. El testimoni d’un veí de pro, 
declarant que era “..persona de gran 
inteligencia natural...sin que nunca 
haya tenido intervención ni significa-
ción política”, no evità, però, que fos 
enviada lluny del seu poble. De fet, el 
gruix de les evacuacions estava consti-
tuït per dones, com resta ben palès a la 
convocatòria adjunta, feta un dia de 
l’any 1938 i  referida a les  persones  
que havien de comparèixer “a las 7 en 
punto a la sala del Café de España”, 
que havien de ser deportades. D’un 
total de dotze persones, només hi 
havia un home.   

Entre les dones de Montcortés, 
acusades d’auxili a la rebel·lió,  figura la 
mestra Conxa Mor, “marxista perillosa” 
–deien–, amb una conducta “de las más 
repugnantes por todos los conceptos”.  
Especialment – deien – perquè induïa 
de l’escola a les joves del municipi a 
l’acció resistencialista.  

És ben cert que de les dones que 
hem pogut localitzar - 51 del Pallars 
Sobirà i 57 del Pallars Jussà - no totes 
foren condemnades, però el simple inici 
d’un expedient, generà, en el context de 
terror de postguerra, l’efecte paralitzant 
perdurable cercat per les autoritats. Per 
això mateix, desitgem que les llistes 
aportades resultin fructíferes a l’hora d’i-
niciar possibles estudis més acurats.

Portada de l’edició especial del 30è 
aniversari del llibre de Maria Barbal 

Pedra de Tartera.

El primer llibre que estudià la 
repressió al Pallars, de Manuel 

Gimeno, editat el 1987.

D O N E S  I  R E P R E S S I Ó  A L  P A L L A R S

(*) Dones que no apareixen a la Llista de Reparació Jurídica de les Víctimes 
del Franquisme (1938-1978), però amb expedient obert per part de la justí-
cia militar, consultable a l’Arxiu Territorial Tercer. Aquest és un cas general 
que afecta a les funcionàries, principalment mestres, sotmeses a procés de 
depuració. Maria Pedrico Ninou, tot i no constar a cap de les actualitzacions 
de les llistes de reparació publicades pel ANC (2017, 2018 i 2019), durant 
les diligències militars va ser acusada de pertànyer a una xarxad’espionat-
ge que connectava Lleida amb la Ribera de Cardós i Andorra

D O N E S  R E P R E S S A L I A D E S  A L  P A L L A R S  S O B I R À  

Fonts: elaboració pròpia a partir de C.MIR, A.Rafael Cots, G.Ramon Molins. 
Tenien nom, víctimes de la repressió franquista a les terres de Lleida (1938-
1963); Llista de Reparació Jurídica de les Víctimes del Franquisme (1938-
1978), publicada en xarxa per l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) 
http://anc.gencat.cat; Informació sobre Procediments Judicials Militars faci-
litada pel Tribunal Territorial Tercer (Barcelona)
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D O N E S  R E P R E S S A L I A D E S  A L  P A L L A R S  J U S S À

Fonts: elaboració pròpia a partir de C.MIR, A.Rafael Cots, G.Ramon Molins. 
Tenien nom, víctimes de la repressió franquista a les terres de Lleida (1938-
1963); Llista de Reparació Jurídica de les Víctimes del Franquisme (1938-
1978), publicada en xarxa per l’Arxiu Nacional de Catalunya http://anc.gen-
cat.cat; Informació sobre Procediments Judicials Militars facilitada pel 
Tribunal Territorial Tercer (Barcelona) 
 
(*)Dones que no apareixen a la Llista de Reparació Jurídica de les Víctimes 
del Franquisme (1938-1978), però amb expedient obert per part de la justí-
cia militar, consultable a l’Arxiu Territorial Tercer. Aquest és un cas general 
que afecta a les funcionàries, principalment mestres, sotmeses a procés de 
depuració..  En el cas de Júlia Pons Mora, no es consta la raó de la seva 
exclusió. 
 
(**) A la llista de Reparació Jurídica de les Víctimes del Franquisme figura 
com “Jolonch”. 
 
(***) Degut a la darrera depuració de dades hi figura una dona menys que a 
Teníen nom... (op.cit.) 

Federica Ravera.  Càtedra d’agroecologia 
i sistemes alimentaris, UVic-UCC
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Dones, pagesia i
muntanyes en moviment
En les últ imes dècades, les 

societats pirinenques tradicio-
nals han estat sotmeses a 

gran canvis socioeconòmics i 
ambientals que han modificat radi-
calment les muntanyes i els models 
d’organització de la família i  la 
comunitat. De les converses amb 
dones pastores, ramaderes, format-
geres i artesanes de la llana, de 
famílies locals i neo-rurals, joves i 
més grans, he pogut capturar la 
seua mirada sobre aquests canvis i 
la seua vida com a dones pageses 
d’alta muntanya.

Traginant l’herba amb els arguets. Fons Eduard Mulà.  Espot 1965.
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