
Diari
Dimecres, 15 de gener de 201412 TARRAGONA |

E n els primers dies del mes
de gener del 1939, quan
l’exèrcit franquista ja con-

trolava la comarca del Priorat,
el comissari de la Generalitat de
Catalunya, Ramon Sanahuja So-
lé, l’alcalde de Tarragona, Jau-
me Castelló Pena, i el comandant
militar de la plaça, coronel Fer-
nando del Rosal Rico, respecti-
vament, adoptaven les primeres
mesures per procedir a l’aban-
donament de Tarragona.

Al port s’havien desmuntat
les grues i s’ordenava la partida
de les embarcacions rumb a Bar-
celona. Diferents peces gòtiques
i renaixentistes del Museu Dio-
cesà, així com una part del patri-
moni documental i bibliogràfic
de la Biblioteca Provincial, eren
traslladats a la masia gironina de
Montllufà de Bescanó, lloc on ja
s’havia concentrat en els darrers
mesos bona part del patrimoni
artístic tarragoní.

Així mateix, el replegament
dels diferents serveis adminis-
tratius i de l’escadusser parc mò-
bil anirà paral·lel a l’evacuació
dels ferits i malalts ingressats
als hospitals militars del com-
plex de la Savinosa.

La nit del dia 13, llevat del sis-
tema sonor d’alarma, es procedia
a la retirada de l’escàs i insufici-

ent material antiaeri que havia
intentat defensar la ciutat. L’en-
demà, de matinada, la policia in-
utilitzava alguns serveis estra-
tègics com els equipaments de
l’emissora de Ràdio Tarragona,
les instal·lacions de telèfons i la
central de telègrafs.

Ban municipal
Poc després, cap a les vuit del
matí, el pregoner municipal di-
fonia un ban municipal en què,
per ordre de l’autoritat militar,
s’ordenava l’evacuació de la po-
blació. No era necessari. Bona
part dels ciutadans vinculats o
identificats amb el règim repu-
blicà ja havien iniciat el camí cap
a l’exili.

Ja feia dies que Tarragona era
una ciutat gairebé deserta i para-
litzada. Els homes amb edats
compreses entre els 18 i 45 anys
havien estat mobilitzats per
l’Exèrcit. La resta de tarrago-
nins, amb la por i la gana al cos,
es dispersava pels masos i pobles
de l’entorn, cercava aixopluc a
les coves del Llorito o bé s’ama-
gava en els refugis antiaeris.

La nit del 14 al 15, mentre a la
ciutat els més agosarats i famo-
lencs aprofitaven el buit de po-
der per saquejar dipòsits de que-
viures, les tropes franquistes en-
cenien fogueres al llarg del
semicercle de muntanyes que
delimiten el Camp de Tarrago-
na. L’ocupació era inevitable i
imminent.

Soldats en retirada a Reus
A Reus, bona part de la població
també havia evacuat la ciutat i
s’havia refugiat als masos pro-
pers. El silenci dels carrers només
s’alterava pel pas en retirada dels
soldats republicans de la 43 Di-
visió i la 158 Brigada Mixta de
Carrabiners. El dia 15, poc abans
del migdia, el primer regiment i
el 2n Tabor de Regulares de Te-
tuán de la 12 Divisió del Cos
d’Exèrcit de Navarra, procedents
de la Riba i Picamoixons, entren
a Reus pel carrer del Roser. A les
12 hores ocupen l’ajuntament.

A Tarragona, cap a les dues de
la tarda del dia 15, al pont del
Francolí, la resistència republi-
cana encara causava una trente-
na de baixes entre els homes dels
primers camions de la 105 Divi-
sió del Cos d’Exèrcit Marroquí
que procedien de Cambrils.

Malgrat tot, una hora més tard,
els soldats de la 1a Bandera de
Falange Española Tradicionalis-
ta de la 5a Divisió de Navarra,
després d’entrar a la ciutat per
la carretera de Lleida, hissaven
l’ensenya victoriosa al balcó de
l’ajuntament mentre entonaven
el Cara al sol.

A Tarragona, si més no ofici-
alment, la guerra ja s’havia aca-
bat. Quatre dies més tard, les úl-
times posicions defensives de
l’exèrcit de la República a la co-
marca, establerta al llarg de la lí-
nia del riu Gaià, seran definiti-
vament superades per l’exèrcit de
Franco.

Els nous càrrecs
L’endemà, el dia 16, sense més
preàmbuls, les noves autoritats
prenien possessió dels seus càr-
recs. El general Antonio Aymat
Jordà serà el nou governador mi-
litar. Antonio Iturmendi Baña-
les, carlí, ocuparà el lloc de go-
vernador civil, nomenat direc-
tament pel ministre Serrano
Súñer. El reusenc Josep M. Fon-
tana Tarrats exercirà les funci-
ons de cap provincial del partit
únic FET i de les JONS. La co-
missió gestora de la Diputació,
constituïda mesos abans pel go-
vernador civil de Castelló, tin-
drà com a primer president José
Francisco Grego Grego. A l’Ajun-
tament, el capità del Cos Jurídic
Militar, Julian Dávila García, es-
collirà els homes de la primera
comissió gestora i designarà com
a alcalde el militant de la CEDA

Eusebio Mújica Jaca, capità de
Sanitat Militar i dentista de pro-
fessió.

Després del relleu del personal
polític, s’esdevindrà l’escenifi-
cació del nou ritual del règim amb
l’actuació conjunta de dos dels
eixos en els quals es vertebrava
el franquisme: l’Exèrcit i l’Esglé-
sia catòlica. A les 11 del matí, da-
vant del monument a Roger de
Llúria, se celebrava a l’aire lliure
la primera missa pública des del
juliol de 1936 i, seguidament, una
desfilada dels batallons de la 5a
Divisió Navarra pel passeig de les

Palmeres sota la presidència del
general José Solchaga.

El mateix dia, amb el doble ob-
jectiu de guanyar la simpatia i
d’apaivagar la fam de la població,
s’organitzarà el primer reparti-
ment de queviures. Llargues cu-
es es formaran davant del perso-
nal d’Auxilio Social que distribu-
iranelsalimentsquecontenienuns
camions procedents de Lleida,
principalment pa, pots de llet con-
densada, galetes i xocolata.

Quina era la Tarragona que va
trobar l’exèrcit ocupant? La ciu-
tat apareixia devastada per divuit

mesos de constants bombardeigs:
3.800 bombes llençades per qua-
si 600 avions, bàsicament itali-
ans i alemanys. Un informe mu-
nicipal datat el 9 d’agost de 1939
recollia les xifres de 74 edificis
totalment destruïts i 522 parci-
alment enderrocats per les bom-
bes. Tot plegat, representava unes
pèrdues econòmiques que s’ele-
vaven a la xifra de 19.678.700 de
pessetes i prop de 6.000 perso-
nes sense habitatge.

325 víctimes dels bombardeigs
Molt més importants que els es-
tralls materials era la pèrdua de
vides humanes. L’acció indiscri-
minada i criminal de l’aviació fei-
xista registrarà 315 víctimes mor-
tals i 511 ferits. L’objectiu de mi-
nar la resistència física i moral de
la rereguarda mitjançant els bom-
bardeigs sistemàtics sobre la in-
defensa població civil s’havia
aconseguit en bona part. La ciu-
tadania, exhausta, acabarà anhe-
lant la fi de la guerra, malgrat que
això per a molts representava la
derrota.

La guerra, però, no s’havia aca-
bat. Ara començava una de les re-
pressions més cruels i sistemàti-
ques de l’Europa occidental du-
rant el segle XX. A Tarragona, a
més a més de la presó provincial
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