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L’historiador Josep Benet ha investigat la mort del catalanista
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J
osep Benet continua
la seva tasca de de-
núncia de la repressió
franquista amb una
nova aportació docu-

mental a través de la biogra-
fia del militant catalanista
Domènec Latorre, que va ser
detingut, jutjat, condemnat
a mort i afusellat el 5 de maig
del 1939 al Camp de la Bota.
Aquest llibre és el tercer en la
sèrie de cinc sobre persona-
litats catalanes que van ser
executades pels guanyadors
de la guerra. Fins ara han
aparegut el dedicat a la mort
del president Companys i el
de Carles Rahola; queden
pendents d’edició, doncs, el
del nacionalista democristià
Manuel Carrasco i Formigue-
ra i el del militant anarco-
sindicalista Joan Peiró i Belis.

Josep Benet exemplifica en
aquest assaig emocionant la
brutal repressió franquista
de la postguerra en el cas de
Domènec Latorre i el seus
companys Daniel Cochs i
Lluís Escaler. Benet recrea el
clima terrorífic d’aquells
moments en què els vence-
dors aplicaven amb tota la
seva força el poder despietat
i cruel de la maquinària de
l’Estat feixista. I l’Estat poli-
cial del franquisme que pro-
picià l’aparició dels podero-
sos Eduardo Quintela i Pedro
Polo, caps de la policia de
Barcelona. El llibre es basa en
els sumaris dels processats i
en el testimoni dels mateixos
comdemnats a través de la
reproducció de textos perso-
nals, cartes a la família i un
diari de presó, que reflectei-
xen l’estat d’ànim en què van

viure els seus últims dies
abans de ser afusellats.

També resulten molt inte-
ressant els passatges on els
testimonis descriuen l’a-
muntegament en què vivien
els presos en cadascuna de
les cel·les de la Model, però
cal ressaltar la solidaritat
que regnava entre totes les
persones segrestades pel sà-
dic règim feixista. El diari de
Lluís Escaler es explícit en
detalls: “Al vespre ens ador-
mim quatre sobre els dos
matalassos, i dos sobre un
matalàs. El dormir és penós i
les deficiències demostren la
falta d’organització, es fa
llimpiesa general a l’objecte
de fer desaparèixer tot rastre
de polls i sarna”.

UN ARSENAL ‘PERILLÓS’
Lluís Escaler va ser detingut
el 6 de febrer del 1939 i en
l’atestat policial es fa balanç
del perillós arsenal trobat a
casa seva: “Ropa de la bandera
catalana; una coleción de billetes
de la Generalidad; un sello de
cotización pro-presos del seis de
octubre y varios documentos y
recortes de periódico que demu-
estran su condición de separatis-
ta rabioso”. Lluís Escaler va ser
jutjat també pel procedi-
ment de Consell de Guerra,
pels delictes de “coloso del se-
paratismo”, “peligroso anar-
quista”, “directivo de Estat Ca-
talà”, “vocal del Tribunal Popu-
lar” i “miembro del Consejo de
Empresa de la Casa Nella”. Ve-
ritables barbaritats gairebé
surrealistes que van portar un
home a ser afusellat el 23
d’abril del 1939.

Aquest nou assaig de Josep
Benet és tota una lliçó ma-
gistral de recuperació de la
memòria que va ser, com si
es tractés d’un tabú, amaga-
da i silenciada durant molts
anys. És la història inhuma-
na dels vencedors que no en
van tenir prou de guanyar
una guerra sinó que van dur

a terme un genocidi contra
tota una generació que va
conèixer exilis, presons, tre-
balls forçats i afusellaments.
Tot plegat va crear entre els
supervivents el paradigma de
la por, de l’oblit i del silenci,
que va aconseguir desarticu-
lar la creativitat cultural i
social del poble durant molts
anys...

Josep Benet en el pròleg
manifesta el seu propòsit de
contribuir, amb la publicació
dels cinc llibres esmentats i
de la seva obra anterior, L’in-
tent franquista de genocidi cultu-

ral contra Catalunya (1995), a
millorar el coneixement de la
història de la repressió fran-
quista a Catalunya durant els
primers anys de la postguer-
ra: “Una història –diu Be-
net–, lamentablement, molt
poc coneguda de les noves
generacions catalanes àdhuc
entre la intel·lectualitat i els
quadres polítics”.

En el sumari del Consell de
Guerra contra Domènec La-
torre i Solé, de 45 anys, casat
i empleat municipal, podem
llegir com és processat per
rebel·lió militar i acusat d’ha-

ver fundat una organització
separatista anomenada Pàtria
Nova, de la qual era el secre-
tari, així com d’haver realit-
zat una intensa propaganda
de signe catalanista i d’haver
publicat articles i caricatures
“soeces contra el Ejército Nacio-
nal” en La Humanitat. Això va
ser prou causa, com tants i
tants altres, per a ser com-
demnat a mort.

ATACAR LA CATALANITAT
Josep Benet no s’està de co-
mentar en el pròleg: “Avui
que el nacionalisme espa-
nyol, imperialista i agressiu,
tan exaltat per Franco i el
franquisme, reapareix i tor-
na a atacar la catalanitat,
atrevint-se fins i tot a negar
cínicament que a l’Estat es-
panyol hagi existit persecu-
ció contra l’idioma català al-
hora que el Govern espanyol
es nega a tornar al seus legí-
tims propietaris la docu-
mentació de la Generalitat
del període republicà i la de
nombroses entitats i ciuta-
dans catalans, de la qual les
tropes de Franco s’apodera-
ren en ocupar Catalunya, per
la força de les armes, l’any
1939, i que fou dipositada en
un edifici de Salamanca,
convertit en magatzem, cal
recordar, una vegada i molt
especialment, les víctimes de
la repressió franquista de
postguerra”.

El llibre es complementa
amb notícies d’altres perso-
nes que van córrer similar
camí que Latorre, que van ser
sentenciades a mort o a du-
res penes de presó tan sols
per ser catalanistes. I com
apunt final, Benet aporta
notícies del militant de la FAI
Justo Bueno, acusat de ser
l’assassí dels germans Badia.
Cal recordar, com diu Benet,
perquè “ara, un cop recupe-
rat el règim democràtic, es
pot dir la veritat. I s’ha de
dir”.


