sàpiga com marxa el seu assumpte. Davant d’aquesta situació en Miquel
Espigulé diu a la seva dona: “Me extraña que pase tanto tiempo sin que ni el tío
ni Miquel me escriban; diles que lo hagan más a menudo explicándome como
sigue mi asunto. Esto no les costará mucho hacerlo.”
Finalment el 17 de novembre és traslladat a la presó d’Olot, on hi roman
incomunicat26 fins el 27 del mateix mes.

Confirmació de l’ingrés de Miquel Espigulé a la presó d’Olot

26

Encara que en principi en Miquel estigués incomunicat a Olot va rebre una visita de la
Conxita i en Josep.
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Una vegada reunits els informes de l’Ajuntament i de la Guàrdia Civil, se
l’informa per primera vegada de les acusacions que se li atorguen. Davant
aquestes acusacions realitza una declaració indagatòria.
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Declaració indagatòria de Miquel Espigulé.

Tal i com mostra la còpia testimoni de la declaració indagatòria de data
19 de novembre de 1939, en Miquel Espigulé nega haver format part de cap
Comitè i haver perseguit els guàrdies civils que intentaven fugir cap a França,
no obstant reconeix:
1) Haver estat xofer del Primer Comitè de Montagut i també haver dut
pistola en les operacions, la més habitual de les quals era anar a cobrar
multes. Respecte al suposat desembarcament de tropes nacionals a
Roses declara haver tingut l’ordre de portar a les persones del Comitè a
Roses, però solament haver-les acostat fins a Figueres.
2) Haver format part d’Esquerra Republicana i haver estat president de la
UGT.
3) Haver estat Tinent Alcalde després de la dissolució dels Comitès, però
només fins que el van cridar a la seva quinta.
Passats 5 dies de la declaració indagatòria del meu besavi tres persones
de Montagut de Fluvià, molt relacionades amb ell, declaren en contra seva per
algun motiu que es desconeix, tot i que possiblement sigui per enveja.
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Aquestes persones, per sorpresa de tots, són ni més ni menys que
Magdalena Pairaló Batallé, tieta de Miquel Espigulé casada amb un germà del
tio del Turrens i mare de Mossèn Plana, a qui Miquel Espigulé va salvar del
Santuari del Collell; Felipe Pineda Soler, que era conseller de la Comisión
Gestora Provisional des del 16 de febrer de 1939; i Josep Plana Quintana, cosí
de Miquel Plana i fill del tio del Turrens. Cal saber que el meu besavi mai va
saber que aquestes persones amb qui tant confiava havien declarat en contra
seva. Deixo constància de les tres declaracions.

Miquel Espigulé mirant la càmera amb la Marina (germana) al costat.
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Declaració de Magdalena Pairaló Batallé, pendent de la seva signatura.
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Declaració de Felipe Pineda Soler.
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Declaració de Josep Plana Quintana.
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El dia 25 de novembre, just l’endemà de prendre declaració a
Magdalena Pairaló Batallé, a Felipe Pineda Soler i a Josep Plana Quintana, es
realitza un “auto resumen” en el qual es deixa constància dels càrrecs que se li
imputen, que són exactament els mateixos dels quals l’havien acusat en els
informes de l’Ajuntament i de la Guàrdia Civil. Aquesta interlocutòria és firmada
pel jutge i el secretari judicial. En deixo testimoni:
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El dia 27 de novembre de 1939 és definitivament traslladat a la presó
provincial de Girona (Presó Seminari) on passa els últims mesos de la seva
vida.
A Girona a més d’escriure cartes oficials a la seva família, comença a
escriure cartes no oficials, “clandestines”. Pot escriure aquestes cartes perquè
està molt més a prop de la seva família i li és fàcil fer-les-hi arribar, sense que
ningú se n’adoni. En aquestes cartes, que no passen la censura, mostra
realment el seu sentiment i patiment, sobretot quan afusellen les persones
jutjades just abans d’ell; també explica anècdotes de la presó. Mentre que les
cartes oficials que passen la censura militar solen ser monòtones.
Des de la declaració indagatòria del dia 17 de novembre no hi ha
constància, en l’arxiu d’en Miquel Espigulé i Plana, que hagi enviat cap carta a
la seva esposa. Tant bon punt li és permès escriure una carta no dubta a
explicar els seus sentiments a la Conxita.

“Querida esposa: Salud os deseo a todos la mía bien a Dios gracias.
Yo quisiera amados míos que estas letras sirvieran a vosotros de animo y de
consuelo, lo que me apena más a mi es el pensar lo que estaréis sufriendo
vosotros. Pues resignación, Dios dispondrá de nuestro destino favorable para
nosotros. De las acusaciones en que he sido víctima, no quiero ni pensarlo,
solo digo una cosa, que de todo lo que a mi se me acusa, saben perfectamente
los acusantes que no es verdad, sino muy al revés de mi manera de proceder.
Lo que os pido de todo corazón es que no tengáis odio a nadie, yo por mi parte
ya los perdono, prefiero mil veces que estas personas me hayan hecho esto a
mí que yo a ellos. El odio es lo que trae a las personas al sitio que me
encuentro yo. Procurar estimar y respetar mucho a nuestro amado tio, Dios
quiera que viva muchos años ara que pueda serviros de padre. Ya se que
trabajáis mucho para poderme sacar de este local, pero tenemos tan poca
suerte… Cuando tengáis ocasión bajad a visitar a Rdo. Evaristo Feliu. Sin más
que deciros animaros mucho. Besos para José, tio del Turrens y familia.
Recibid el corazón vuestro.
Miquel Espigulé.”
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Carta de Miquel Espigulé a Conxita, 3 de desembre de 1939

El meu besavi vol animar i consolar la seva família. No vol ni recordar les
acusacions que se li fan perquè tant ell com els acusadors saben que són
mentida. Tot i així, demana a la seva família que no tingui odi a aquestes
persones que l’han acusat, ja que ell les perdona. Tal i com diu a la carta
anterior: “Prefiero mil veces que estas personas me hayan hecho esto a mi que
yo a ellos, el odio es lo que trae a las personas al sitio en que me encuentro
yo.” Es resigna davant aquesta situació i no perd la confiança en Déu. “Tener la
esperanza que Dios no permitirá esta injusticia que pesa sobre mi.”
Aquesta carta també és important perquè ens permet saber que en
Miquel Espigulé, tot i saber les acusacions, no sap qui són els que han declarat
en contra seva, ja que al final de la carta envia una forta abraçada al tio del
Turrens; quan realment un dels tres que van declarar en contra seva és fill seu
(en Josep Plana i Quintana) i un altre, una seva cunyada (la Magdalena Pairaló
i Batallé).
L’1 de desembre de 1939 és portat, juntament amb altres presoners, al
Consell de Guerra, però no és jutjat ja que la seva causa és desglossada. Per
aquest motiu serà jutjat tot sol. Així doncs, el dia 9 de desembre s’acorda la
seva compareixença davant el Consell de Guerra a les 10 hores del matí del
dia 12 del mateix mes.
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Acord de vista al Consell de Guerra.
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El diumenge 10 de desembre en Miquel rep la trucada del seu defensor,
el Tinent Militar Justo López Mejine, que l’informa de les acusacions que es fan
en el “poble”.
El dia 11 de desembre fa arribar una nota a la seva esposa en la qual li
explica de què l’acusen.
1) Ser responsable de la mort de Costabella27.
2) Ser present en els fets de Castellfollit contra la Guàrdia Civil.
3) Tenir el poble espantat sota la seva pistola.
L’endemà d’enviar aquesta carta va al Consell de Guerra.

Miquel Espigulé assegut a la cadira.

27

Després d’haver investigat i preguntat a vàries persones, encara no sé amb seguretat qui és
en Costabella, tot i que possiblement no és un cognom, sinó un motiu. En les llistes de víctimes
no hi consta ningú amb el nom de Costabella. No obstant, la Magdalena Pairaló i Batallé, en la
seva declaració (pàg.70 d’aquest treball) diu: “…incluso asesinatos, por ejemplo el don Simón
Costabella, vecino de Montagut”. L’única víctima de Montagut que es diu Simón és el senyor
Simón Sala Bonet, per tant, podria ser que en Costabella sigui aquesta persona.
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Acta de celebració del Consell de Guerra.
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El mateix 12 de desembre el “Consejo de Guerra Permanente de
Cataluña nº 3” dicta sentència de pena de mort al meu besavi Miquel Espigulé i
Plana.
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Sentència.

Tan bon punt el jutge dicta la sentència de pena de mort per a Miquel
Espigulé, aquest és traslladat a “la Nevera”, una cel·la especial que està aïllada
de les altres i situada al segon pis. “La vida a la cel·la va fent el seu curs
normal. S’obre la porta un rato al dematí per rentar-nos i poder anar al wàter.
Algunes vegades per contar-nos i recontar-nos [...] queda oberta una hora de
pati que tenim. Les demés hores del dia tancats hermèticament.” 28
A “la Nevera”, els condemnats a mort hi estan fins el dia que arriba la
confirmació oficial de la sentència.
Una vegada en Miquel Espigulé sap que li han imposat la condemna de
pena de mort, en una targeta postal enviada a la meva besàvia, escriu: “...
Amados míos yo quisiera que al recibir mi postal encontrarais en ella todo el
consuelo necesario para soportar esta amargura tan grande que pesa sobre
nosotros, pues resignaros, tenemos que pensar que la justicia tiene que ver
clara mi inocencia. Pues yo os pido que os animéis mucho, yo por mi parte
también lo estoy...”. En Miquel pateix pel sofriment que deuen tenir els de casa
seva, per tant, és lògic que intenti animar-los des de la presó, encara que de
ben segur ell sigui qui necessita els ànims. Creu que la seva salvació està en
què la justícia realment faci justícia i declari la seva innocència.
Essent conscient de la seva situació diu en una nota: “... Pero si estos
del Pueblo no quieren rectificar las acusaciones tan falsas que me han hecho
no hay nada que hacer. [...] Yo creo que lo que tendrían que procurar sería
poder lograr la Revisión de la Causa, aquí algunos lo han hecho y les ha salido
28

J. CLARA, Girona 1939: Quatre sentències de mort, p. 26 i 27.
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bien. […] Se rumorea que en cada provincia habrá una comisión encargada de
revisar las sentencias, quizá ahora sería el momento de hacer algo. En fin,
vosotros veréis más que yo lo que tenéis que hacer...” I en una altra part de la
nota possiblement feta en un altre dia també diu: “Ya me diréis que impresión
ha causado a algunas personas del pueblo la pena que me han puesto”.
Creu que només podria salvar-lo l’Ajuntament. “... En fin, como siempre
os he dicho mi vida depende de todos los que componen el Ayuntamiento y de
todo lo que me pasa y lo que me puede pasar, son todos ellos los únicos
culpables. […] Es un caso muy difícil si los que me acusan falsamente no
quieren rectificar las acusaciones. […] Ya me comunicarás si algún día se
cambia el Ayuntamiento. Me he enterado que Bolós (alcalde) se encuentra
enfermo, que lástima.”
Reconeix que cinc persones que porten el mateix temps que ell
tancades a la presó i amb unes acusacions molt més greus que les seves han
aconseguit la llibertat, perquè els ajuntaments de les seves poblacions han
rectificat. Com ha dit anteriorment, és l’única manera que té per sortir-se’n.
“...Diciendo la verdad ya veo el poco interés por parte de ciertas
personas, paciencia, pero también veo el gran interés por parte de otras sobre
todo de nuestro muy amado tio que tanto ha hecho por vosotros y tanto está
haciendo, Dios quiera que otro día le pueda demostrar mi agradecimiento, en
caso que yo os falte respetadlo mucho y procurar que viva muchos años ya que
el será vuestro amparo y consuelo...”.
En Miquel Espigulé està decebut d’en Mossèn Plana ja que quan estava
a Olot li va prometre que el visitaria a la presó de Girona, però ja han passat
setmanes des que està a Girona i encara no l’ha anat a veure, ni tampoc ha
contestat cap dels escrits que li ha enviat. Tampoc té notícies d’ell per mediació
de Mossèn Feliu (capellà de la presó de Girona). Cal recordar, tal i com diu el
meu besavi que “... Si él quisiera todo y estando en el sitio que estoy podría
venir a verme...”. Ja que en Mossèn Plana essent amic de Mossèn Feliu no
hauria de tenir cap problema per aconseguir la visita.
En Pepet, el germà de Mossèn Plana, també li ha causat una gran
decepció29 “... Del caso de Pepet, después de haberlo meditado un poco
encuentro a bien no deciros ni media palabra más, lo único que os digo que no
me ha causado la más mínima sensación ni nada; un caso y un desengaño
más en la vida, paciencia...”.
A mitjants de gener de 1940 rep una nota de la seva esposa en la qual
s’assabenta que en Josep, el seu fill, ha passat el dia de Reis amb els tiets i els
cosins de Tortellà, fet que l’alegra moltíssim. És important que algú se n’ocupi i
l’animi.

29

Tal i com es mostra a la carta que hi ha a la pàg. 37, en Pepet li havia dit que faria el que fes
falta per ajudar-lo. No obstant, de la mateixa manera que el seu germà Mossèn Plana, no ha fet
res.
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Cinquanta dies després d’haver ingressat a la presó de Girona i essent
conscient de la seva condemna reconeix: “...Soy tan desgraciado que poca
cosa espero de bueno...”. En Miquel se sent inútil i cada vegada es va
enfonsant més.
A la seva cel·la hi ha quatre presos més; en Bellpuig, que és de Tortella;
en Guiscot, del qual no se’n sap res; en Pich, que és de Sant Jaume; i en
Reñé30. Es passen la nit parlant “...y quemando tabaco...”, moltes nits
s’adormen a les 3 o a les 4 de la matinada i s’aixequen al voltant de les 11 o les
12 del matí. En Reñé “... es muy buen compañero y de un temperamento como
pocos hombres hay y de esta forma nos distraemos...”. A la presó apaguen el
llum a les nits, per això fan servir les espelmes que els envien els familiars.
Dóna instruccions de la forma que la seva família ha de passar els
escrits i les notes per no ser descoberts. “... Dentro del paquete de la comida
no pongáis nunca ningún escrito porqué lo miran muy bien, ponerlo en la ropa
tal como lo hacéis...”. S’ha autoritzat des de la presó poder enviar un paquet de
roba que s’ha de posar a dintre de la saca dels del poble, i també un paquet de
menjar que es pot enviar tots els dissabtes a l’adreça següent:
“Cárcel Provincial de Gerona, 2º piso, 5ª celda, Miquel Espigulé”
Demana que a la propera nota, amagada entre la roba, li apuntin: “…Las
personas que más mal me hacen, me refiero a mis denunciantes, en las notas
me podéis hablar claro porqué en el sitio que las ponéis no hay peligro…”.
Quan revisen la roba hi ha una persona, de qui es desconeix el nom, que
s’encarrega de treure-li. No obstant, en una ocasió els guàrdies registren la
seva roba i li troben una nota. Tot i així, no rep cap càstig, únicament la hi
prenen i se la queden. En Miquel Espigulé, interessat pel que deia, demana a la
seva esposa que la torni a escriure i que aquesta vegada la posi entre les
mongetes que li ha d’enviar.
A principis d’abril del 1940, quatre mesos després de l’ingrés a la presó
de Girona, la Conxita intenta aconseguir una visita per parlar amb el seu marit.
Davant aquesta intenció en Miquel Espigulé diu : “... Creo que lo podéis lograr,
pues yo tendría una gran alegría, si es que tenéis ganas de bajar pues como
más pronto mejor ya que ahora parece que está un poco bien para poder lograr
la visita, esta semana misma han concedido algunas...”. La Conxita també li diu
que el dissabte baixarà a Girona el tio del Turrens i que passarà per davant de
30

Ricard Reñé i Mir, de 37 anys, casat, mestre, natural d’ Aspa (Lleida) i veí de Blanes. La seva
dona, filla d’un mestre d’obra d’Olot (Serra) que estava molt bé econòmicament, va haver de
marxar i amagar-se. També era mestra. No van tenir l’oportunitat de viure gaire temps junts, ja
que la barbàrie feixista va trencar les seves vides.
L’alçament el va sorprendre a Blanes on va estar fins el 10 de gener de 1939. Va ser cridada la
seva quinta i es va incorporar a l’exèrcit roig en la 244 Brigada, destinada a Martorell. Detingut
per les tropes nacionals, el 27 de gener del mateix any, al costat de Barcelona, va ingressar en
el camp de concentració dels “Hermanos de la Doctrina Cristiana” els primers dies de febrer.
Fou jutjat el 24 de novembre de 1939 a Girona i condemnat a la pena de mort. Finalment
l’afusellaren el 20 de juliol de 1940 a les tàpies del cementiri de Girona amb 10 persones més.
Va ser l’afusellat núm. 444.
AÏDA LORENZO i ESTHER LLORENÇ “ Republicans represaliats pel franquisme “
pàgines 109 a 117. CCG EDICIONS.

83

la presó per poder-lo veure. En Miquel Espigulé, content que el tio es preocupi
i pensi en ell, diu: “... Ya estaré al tanto y me gustará mucho poderlo ver, claro
que más me gustaría si le dieron permiso y nos pudiéramos ver y hablar, pero
si no puede ser no nos queda más remedio que conformarnos. Pues estaré a la
ventana que viene frente a la calle del Portalnou a la segunda ventana del 2º
piso...” i continua donant-li algunes instruccions: “... No hacer signos, cuidado al
Centinela. Si a caso me ha visto pase por segunda vez y se saca el pañuelo del
bolsillo en señal de mocarse, esto querrá decir que me ha visto...”.
“...Esta semana han fusilado unos cuantos, es la tercera vez que tengo
que ver estos trágicos espectáculos, pero no por eso ha cambiado ni por un
momento mi temperamento, incluso los compañeros de mi celda se extrañan
de mi serenidad cuando se presenta un caso de estos...”. El que sí li ha canviat
és l’esperança que retirin la condemna de pena de mort, creu que la seva
innocència se sabrà quan ja sigui mort.
Per molt increïble que sembli, tenint en compte el lloc on es troba,
tampoc s’està de celebrar el dia de la República (14 d’abril) amb els seus
companys de la Nevera. Segons el menú que escriu, per celebrar-la fan un
gran àpat; i si no és així, no deixa de ser una mostra d’humor negre de la seva
situació.
En Miquel Espigulé torna a participar un any més de “La Solemne
Comunión de Cumplimiento Pascual”, celebrada a la presó el divendres 19
d’abril de 1940. En una nota que envia a la Conxita diu: “El día de Pascua
hicimos un buen resopón a las cuatro de la mañana y no nos falto de nada en
cuestión de comida, además de postres de toda mena...”.
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Menú del dia de la República escrit per en Miquel Espigulé i signat pels companys de cel·la.

Passats dotze dies del dia de la República,
celebra el seu 30è i últim aniversari. “... A pesar de
celebrarlo...”. D’aquesta manera passa el dia amb
existeix res més referent a la celebració del
correspondència.
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al 26 d’abril, en Miquel
nuestra desgracia quiero
els seus companys. No
seu aniversari en la

En Miquel Espigulé des de dins la presó ha aconseguit que li
concedeixin una visita amb la seva família pel dijous 18 d’abril de 1940. Sap
segur que deixaran entrar la seva esposa i el seu fill, però no està segur de si
podrà entrar algú més. La visita serà de tres quarts de 3 a les 3.
Tot i així, quan arriba l’hora de la visita i la Conxita i en Josep estan
esperant per veure’l, resulta que els retiren la visita. Tot plegat és molt estrany,
afirma en Miquel, ja que li havien jurat que li concedirien la visita. “... Es todo
una pura farsa, hay visita para los que ellos quieren [...] Esta semana misma
tres compañeros de esta celda han tenido visitas de esta clase...”. Davant
aquesta situació i amb moltes ganes de veure la seva família els proposa que
es vegin des de la finestra. “...Pasando vosotros de 11 a 12 por delante de la
cárcel podríamos vernos...”. No obstant, la Conxita li comunica que veure’l, dins
de la finestra plena de barrots, li suposaria un xoc immens i que en comptes
d’alegrar-se’n encara l’enfonsaria més.
“Yo creo que si hubiera una persona que se interesara pidiendo una
visita particular al Señor Director nos la concedería ya que hoy mismo un
compañero de esta celda ha podido hablar más de media hora con su mujer y
su hija [...]. El más indicado para pedir la visita es Miquel (Mossèn Plana) por
mediación de Mn. Feliu.”
Els presos tenen dret a confessar-se i el meu besavi que és molt creient
hi va cada dissabte. Es confessa amb el capellà de la presó, en Mossèn Feliu.
Mossèn Feliu és una de les poques persones que treballen a la presó amb qui
té certa confiança i ,com a mínim, quan confessa amb ell té uns minuts per
parlar amb algú que l’escolta. En Miquel Espigulé també va establir bons
vincles amb presos de Santander i ,fins i tot, quan va ser traslladat a Girona, els
va donar l’adreça de casa seva perquè la Conxita fes d’intermediària i
poguessin mantenir correspondència, entre la presó de Santander i la de
Girona.
A finals d’abril rep un paquet de menjar que li puja els ànims. No obstant:
“Me pusieron una botellita de coñac y como aquí no dejan pasar nada de licor
me han echado una bronca, no me pongáis nada mas de ninguna clase de
licor...”.
Des que està a la presó de Girona envia la roba bruta a casa seva cada
dilluns, tot i que a partir del 26 de maig és cada dijous. La roba neta també li
envien un cop per setmana, però en cap moment es diu quin dia és. Cada
dimecres li envien una capseta amb pastilles, no se sap quin tipus de pastilles
són, però es pot suposar que deuen ser tranquil·litzants per ajudar-lo a passar
aquesta situació.
El meu besavi pateix molt pel seu fill Josep. L’entristeix no poder-lo
veure créixer ni poder fer de pare. Per aquest motiu, com a mostra de l’amor
que sent pel seu fill sempre que pot, des que està a Girona, li envia targetes
postals amb dibuixos, perquè d’aquesta manera en Josep sàpiga que és la
persona que més estima en el món. En Miquel està molt orgullós del seu fill;
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sap que fa molta bondat i que menja molt. Creu que arribarà a ser una persona
de profit. Deixo constància d’alguna d’aquestes targetes postals:
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En Miquel Espigulé escriu un total de 13 targetes postals al seu fill, totes
elles amb dibuixos com els que s’han vist anteriorment.
Un dissabte, que és el dia que la família li pot enviar menjar, rep per
sorpresa un tortell de part del seu fill. Aquest gest causa molta alegria al meu
besavi que diu: “... El tortell que me ha mandado José lo he encontrado muy
bueno, lo hemos comido entre el maestro que os hablaba el otro día (Reñé) y
Bellpuig. A las 4 de la mañana lo estábamos comiendo...”.
Entre els companys de la cel·la es porten molt bé i s’han fet bons amics,
sobretot amb el mestre de Blanes. Aquest està molt bé econòmicament i
sempre li envien molt de menjar que comparteix. En una de les notes explica:
“... Hoy hemos comido carne, butifarra, (...), queso, membrillo, manzanas,
naranjas, plátanos, almendras y chocolate.[…] No nos falta nada […] y cada
noche la pasamos así, comiendo y charlando…”.
El meu besavi continua amb moltes ganes de veure la Conxita i en
Josep, als quals encara no ha aconseguit veure. A més, sap que aquesta
espera encara serà més llarga i el 6 de maig de 1940 diu “... Somos 116 y solo
podemos comunicarnos 5 cada semana... Para que me toque a mí calcula el
tiempo que falta...”. Vist el panorama en Miquel Espigulé intenta anar a veure
el director de la presó i ho aconsegueix. D’aquesta manera, davant de la seva
pròpia sorpresa, aconsegueix que el director li concedeixi visita pel dimarts 14
de maig. En aquesta visita pot parlar tranquil·lament amb en Josep i la Conxita,
encara que sigui durant poca estona. L’única cosa que se sap d’aquesta visita
és que el meu besavi veu en Josep molt canviat; més gran i més grassonet, en
canvi, troba la seva esposa molt prima, degut al patiment.
Arriba el bon temps i encara va amb roba d’hivern, abans passava fred i
ara passa calor. Per això demana: “... No me pongáis mas ropa de invierno que
hace mucha calor, si tengo algún suéter de verano mándamelo, igual la ropa
interior que sea de verano...”. També es troba amb un altre problema degut a la
calor; els paquets li arriben amb el menjar fet mal bé i es veu obligat a llençarlo, ben poc en pot aprofitar.
A poc menys de dos mesos de ser afusellat deixa clar el seu sentiment
en una nota que amaga entre la roba. “Yo sigo muy cansado de esta vida, pero
animado y muy resignado. Ya podrán estar contentas todas estas buenas
personas de orden del Ayuntamiento, de lo que me habrán hecho sufrir, pero
con mi sufrimiento poca honra ganarán…”.
El 14 de maig de 1940 finalment rep una visita que feia molt de temps
que esperava; la del tio del Turrens i Mossèn Plana. Aquests dos intenten
animar-lo i donar-li esperança. El meu besavi s’adona que el tio del Turrens
s’està dedicant nit i dia a salvar-lo. Però no pot dir el mateix de Mossèn Plana,
ja que una persona de la seva posició el podria treure de la presó si realment
ho desitgés. Molt desanimat i completament desesperat, en Miquel està bastant
de temps sense escriure.
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Essent conscient que la seva mort s’acosta i que el tio del Turrens és
l’única persona que intenta evitar-ho li dedica les següents paraules:

Nota de Miquel Espigulé al tio del Turrens.

Però res es pot fer ja, ha passat massa temps i el dia 27 juny de 1940
arriba una providència del Jutge Sr. Fraga Losada que ordena el compliment de
la sentència.
Arriba aquell dia que uns quants esperaven, a la una de la matinada del
dia 28 de juny se li notifica, a la capella instal·lada a la presó, que serà executat
d’immediat en compliment de la sentència, tal i com consta en el foli 28 de la
Causa. Com es pot comprovar, aquestes notificacions ja estaven impreses,
només es deixava un petit espai per apuntar el nom de qui s’afusellava. Fins i
tot, tenien imprès que el condemnat no signava “debido a su estado de
ánimo”.31
En el llibre Girona 1939: Quatre Sentències de mort de Josep Clara, p. 27, s’expliquen
aquestes hores en capella.
31

90

Providència del jutge i diligència de notificació de l’aprovació de la sentència.

Acte seguit en Miquel Espigulé i Plana s’acomiada dels seus companys
de cel·la i és traslladat de “la Nevera” a la “capella”, lloc on passa les últimes
hores abans de ser afusellat. En “capella” pot atorgar testament, confessar,
combregar, escriure a la família...
A les 2 de la matinada, una hora després d’haver-li estat comunicat el
seu afusellament immediat, el meu besavi encara té ànims i decideix atorgar
testament davant del notari de Girona Sr. Jaime Lasala Gravisaco, segons
consta en el protocol núm.348 de 1940 de la seva Notaria.

“Bon espectacle a les dues de la matinada, perquè a les Quatre ja era de dia. Es
presentaven al local el jutge militar i els seus assessors en uniforme (ja els esperàvem), el
metge, que reia per sota el nas, i el capellà, que l’imitava (aquest altre capellà era un
Torquemada); ambdós oferien els seus serveis corporals i espirituals, ja que tenien la crueltat
instal·lada al cor.
El pobre director estava sincerament afligit. Després vaig saber que per poder assumir
aquest tràngol s’inflava de tranquil·litzants, que li minaven la salut […].
Els portaven a la que anomenaven capella ardent per assistir al sant sacrifici de la
missa i a la darrera confessió i comunió [...].
Després, els reus podien fer-se un tip d’embotits, i fins i tot alguns ho feien, però la
majoria engegava a tothom de mala manera [...].
Els ulls llagrimosos del director eren l’única nota humana i compassiva envers els que
anaven a morir.”
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Quan un presoner hores abans de ser afusellat volia atorgar testament,
es demanava la compareixença d’un notari a la presó i es feia el testament. “La
presència del notari no podia ser-li negada”.32
Durant el que queda de nit, en Miquel Espigulé decideix escriure la carta
d’acomiadament a la seva estimada esposa, fill, mare i germana. Mossèn Feliu
facilitava un paper pels que volien redactar-la i es comprometia a fer-les arribar
als destinataris. En deixo testimoni:

32

J. BENET, Carles Rahola afusellat, p. 155. En aquest cas J. BENET fa referència a Carles
Rahola que va demanar la presència de notari per atorgar testament. El va fer davant el notari
de Girona Sr. Jaume Genover i Codina.
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Transcripció de la carta de vetlla:
“Amadísima esposa e hijo, madre y hermana. Después de 15 meses de
cautiverio y sufrimiento y acusado solamente del odio y venganza, tengo que
ser asesinado. Una cosa os pido a vosotros y es la siguiente. Que no tenéis
que bajar la cabeza para nadie, soy completamente inocente de todo lo que se
han atrevido acusarme, todos los que forman parte del Ayuntamiento; ellos son
los únicos responsables. Tenedlos presentes. Animaros que yo también lo
estoy. Habéis hecho por mi todo lo que habéis podido y esto tiene que ser
vuestra tranquilidad. Conchita y igual os digo a vos madre y Marina uniros bien,
amaros mucho y cuidaros bien de nuestro querido hijo que el será vuestra
ayuda y consuelo, procurad enseñarlo y educarlo bien. Hacedle recordar de la
forma que ha sido victima su padre. Conchita ten mucha serenidad y fíjate bien
lo que hagas, no te fíes de nadie, solamente de mis padres y tuyos, solo con
nuestro querido hijo puedes encontrar la felicidad. No te fíes de ningún hombre,
no te dejes engañar para nadie, vuestra felicidad y la tuya esta en apreciaros
bien y subir a nuestro querido hijo. Un abrazo al tío del Turrens, decidle que
estoy muy agradecido de todo cuanto ha hecho por mí, amadlo mucho y
tenedle toda la confianza, que es una persona como pocas hay en este falso
mundo. Adiós tío. Animaros y tenéis que pensar que vale más mi situación que
no la de estos cuatro desgraciados que ellos son los criminales y muy pequeño
será su honor. Adiós Conchita. Adiós hijo de mi corazón. Adiós madre querida.
Adiós hermana. Conformación. Adiós, mi serenidad en estos momentos es la
inocencia.
Un abrazo para toda la familia. Adiós para siempre. Apreciaros bien
todos…”

En Miquel Espigulé i Plana, com a bon creient, rep sagrament de
Penitència i Comunió, en capella, just abans de ser portat a les tàpies del
cementiri de Girona per ser executat.
De bon matí, poc abans de les 6, arriba l’hora de l’execució; “Els reus
eren conduïts en un camió o en un vehicle marca Chevrolet, amb parafangs i
escalonet per a pujar-hi, i que no podia maniobrar pels carrers estrets de la
Girona vella i s’havia d’esperar al carrer que surt de la plaça de l’Oli i s’endinsa
cap a les escalinates de Sant Martí Sacosta. Mentre els condemnats baixaven
les escales (en parelles), alguns mig despullats, per entrar a dins l’autobús
sinistre, sovintejaven les escenes dramàtiques. Tot el barri proper a la presó
estava trasbalsat per aquells esdeveniments, que es repetien de matinada, i les
informacions corrien de boca en boca entre els veïns.”33

33

J. CLARA, Girona 1939: Quatre sentències de mort, p. 30.
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A la tàpia que es veu al fons era el lloc on es feien els afusellaments.

Informe original de Mossèn Evarist Feliu:
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Fossa comuna del cementiri de Girona on hi ha enterrat el meu besavi.

En record de Miquel Espigulé i Plana.
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En l’acta de defunció de Miquel Espigulé i Plana, com a totes les altres,
consta que la causa de la mort és a conseqüència d’un col·lapse cardíac, a
més en la seva s’hi certifica que és solter.

Acta de defunció.
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Segons consta en el llibre de defuncions del Centre Penitenciari de
Girona, en Miquel Espigulé i Plana és l’afusellat núm.410.
El nombre total de penes de mort realment executades per decisió del
Consell de Guerra que actuaren a la demarcació de Girona fou 514,
distribuïdes, anualment, d’aquesta manera:34

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Total

369
99
10
20
12
3
1
514

3.7. CUESTIONARIO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA PARROQUIA
DE MONTAGUT, ARCIPRESTAZGO DE BESALÚ, DE LA DIÓCESIS DE
GERONA CON MOTIVO DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE 18 DE JULIO DE
1936.
Aquesta documentació està formada per un conjunt de preguntes
preestablertes que respon l’encarregat de la parròquia de Montagut, Mossèn
Ramon Feixas, un cop acabada la guerra, per deixar constància dels fets
ocorreguts a Montagut durant el moviment nacional del 18 de juliol de 1936.
En el document es fan tot tipus de preguntes, com per exemple: quines
van ser les actuacions revolucionàries immediates a la guerra? Quina va ser
l’actitud del poble enfront als conflictes entre els dos bàndols? Va haver-hi
marginació a algunes persones durant el domini roig? Es va perseguir gent?...
Ara bé, el motiu pel qual és important fer aquest apartat és perquè en la
pregunta: Qui va cometre assassinats?, no apareix el nom del meu besavi. Per
tant, aquest document és una prova més a favor de la innocència del meu
besavi.

34

J.CLARA, Girona 1939: Quatre sentències de mort, p. 28 i 29
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4. MARIA PLANA I ROS
La repressió que, en el context de la Guerra Civil, a Girona s’inicià el
1939 [...] va tenir diversos nivells o formules per prosseguir el combat contra el
vençut. La part més punyent foren, sens dubte, els Procediments Sumaríssims
d’Urgència, però no cal oblidar els càstigs, basats en la Llei de Responsabilitats
Polítiques, la depuració de professionals i de funcionaris, la repressió de la
maçoneria i del comunisme, la confiscació de béns a les organitzacions
sindicals i als partits polítics, etc. [...].35
El braç instrumentalitzat per a dur a terme aquesta repressió, com en
uns altres moments de la història contemporània espanyola, va recaure en els
militars. Ells, en aquells moments constituïen un dels pilars del règim, foren
presents en els Tribunals de Justícia, en els de Responsabilitats Polítiques
[...].36
La família Espigulé i Plana va ser víctima de les dues vies de repressió
anomenades anteriorment. Per una banda, el Procés Sumaríssim d’Urgència
contra en Miquel Espigulé i Plana, i per l’altra, l’expedient basat en la Llei de
Responsabilitats Polítiques contra la Maria Plana i Ros.
A la mare d’en Miquel Espigulé i Plana, la Maria Plana i Ros, el dia 30 de
novembre de 1939, en el Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques de
Barcelona, se li inicia com a inculpada la Ley de Responsabilidades Políticas,
de 9 de febrer de 1939:
-

L’expedient número del Tribunal 1884
L’expedient número del Jutjat Instructor Provincial de Girona
419. Poble de Montagut.

Com es pot comprovar, aquest procés s’inicia en els dies en els quals en
Miquel Espigulé arriba a la presó de Girona. En Miquel no parla d’aquest
procés a la seva mare en cap de les cartes. Per tant, és de suposar, que ningú
li va explicar, de ben segur, per no fer-lo patir més en el calvari que estava
passant.
L’11 de novembre de 1941 es dicta sentència, per la qual es declara
responsabilitat política de l’inculpat Maria Plana i Ros. Se li imposa la multa de
200 pessetes, ja que es considera provat i es declara com a fet lleu que “Maria
Plana Ros, con inmuebles por dos mil cuatrocientas pesetas declaradas y una
hija y un nieto de 5 años, sin ingresos, era elemento simpatizante con el frente
popular si bien no consta filiación a partido alguno, pero sí que hizo
propaganda en favor del marxismo.”
Finalment, passats gairebé trenta anys, el dia 23 de juny de 1960, i amb
virtut del decret de 28 de gener de 1960, la Maria Plana Ros va ser indultada
de la sanció econòmica pendent de compliment (200 pessetes).
35
36

J. CLARA, Girona 1939: Quatre sentències de mort, p. 9.
J. CLARA, Girona 1939: Quatre sentències de mort, p. 10.
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L’estudi d’aquest expedient al qual he tingut accés seria objecte d’un
altre treball. En aquest, únicament l’he volgut mencionar donada la seva
importància en relació a la persecució que va patir la meva família.
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CONCLUSIONS
Aquest treball m’ha fet adonar de les injustícies comeses durant la
repressió franquista i de tot el que aquesta va significar. Es van perseguir,
empresonar i executar moltes persones sense un judici just, amb garanties;
persones que no havien comès cap delicte per ser víctimes d’aquest
maltractament.
Durant l’empresonament de Miquel Espigulé i Plana es poden diferenciar
dos períodes (6/2/39 – 12/12/39, 12/12/39 – 28/6/40) separats per la celebració
del Consell de Guerra. Durant el primer període en Miquel està tranquil, pacient
i serè, ja que no és conscient del que li passarà i, fins i tot, en algunes targetes
postals se’l veu alegre. No obstant, el Consell de Guerra celebrat a Girona, el
12 de desembre de 1939, provoca un canvi en la seva actitud, ja que a partir
d’aquest dia és conscient de què se l’acusa, així com de la seva condemna a la
pena de mort. Tot i així, durant el segon període el meu besavi està serè i
resignat amb la situació i, fins i tot, arriba a perdonar les persones que han
declarat en contra seva. Un cop traslladat a “la Nevera” no li queda res més a
fer que esperar l’arribada de la notificació que doni permís a l’execució de la
sentència de pena de mort, tot i que encara lluita per aconseguir la llibertat.
A través de la correspondència de Miquel Espigulé i Plana he pogut
conèixer com era de dura la vida a la presó i la dels seus familiars, així com els
sentiments que va tenir des del seu ingrés fins a l’execució. També, la dificultat,
en moltes ocasions, que hi havia per contactar amb la família periòdicament i,
per tant, la mancança de notícies del que passava a l’exterior, provocant
incomunicació, aïllament i soledat.
La “Llei de la memòria històrica” declara il·legítimes per vicis de forma i
fons, les condemnes dictades per motius polítics, ideològics o de creences
religioses per qualsevol tribunal o òrgan penal o administratiu durant la
dictadura. No es va aconseguir que es declarés la nul·litat d’aquests
procediments, per tant, el següent pas seria estudiar amb profunditat el
Procediment Sumaríssim nº2070 que es va instruir contra el meu besavi, per
aconseguir-ne la nul·litat.

100

LLISTA DE REFERÈNCIES
Arxiu de Miquel Espigulé i Plana. Correspondència.
J. BENET, Carles Rahola, afusellat, primera edició, Barcelona, Editorial
Empúries S.A., Biblioteca Universal, 1999.
J. CANAL / A. MAYANS / J. PUJIULA (eds.), Diari del Dr. Joaquim Danés i
Torras a la presó de Girona: del 16-IV-1941al 22-II-1942, Olot, Editora de Batet,
1989.
Catalunya durant la Guerra Civil dia a dia. Les forces polítiques i sindicals. El
Comissariat de Propaganda, primera edició, Barcelona, Edicions 62, 2006.
Causa General de Gerona y su provincia. Montagut, nº168.
J. CLARA, Girona 1939: quatre sentències de mort, primera edició, Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001.
J. Mª. COSTA i COSTA / J. OLIVERAS, Arrels i llavors de Montagut i Oix, Sant
Joan les Fonts (Girona), Ediciones Ecuador 21 S.L., 2006.
El Brull, revista de Montagut, Oix i Sadernes, nº 22, editat per l’Ajuntament de
Montagut l’abril 2012.
J. Espigulé, Estudi dels Procediments Sumaríssims d’Urgència durant el primer
franquisme, Treball de Recerca, Olot, 2008.
R. Feixas, Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias y
arciprestazgos de la diócesis de Gerona con motivo del movimiento nacional de
18 de julio de 1936. Arciprestazgo de Besalú. Parroquia de Montagut,
Montagut, 12 de desembre de 1939.
L’Espurna, Personatges de la presó de Girona (I), (II), (III) i (IV), Girona, Punt
Diari, 23 de març de 1980.
Llibres d’actes de l’Ajuntament de Montagut nº22 i 23.
A. LORENZO / E. LLORENÇ, Republicans represaliats pel franquisme, B.
Carreras Peralta (Girona), CCG Edicions, 2007.
J. PUJIULA, Els morts per la Guerra Civil a la Garrotxa (1936-1945), Olot,
Llibres de Batet, 1993.
J. PUJIULA, La Guerra Civil a Olot (1936-1939), recull d’articles, Olot, Fundació
Pere Simón, 2000.
Procediment Sumaríssim d’Urgència nº 2070, instruït contra Miquel Espigulé i
Plana.

101

ANNEX A
Suplements del Punt Diari publicats el 1980. Personatges de la presó de
Girona escrits per Antoni Crosa Mauri, tot i que signa sota el nom de L’Espurna.
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ANNEX B
Transcripció dels articles 237 i 238 del Codi de Justícia Militars, en els
quals es basaven les sentències dels Processos Sumaríssims.
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ANNEX C
Fitxa de Miquel Espigulé i Plana del Centre Penitenciari de Girona.
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ANNEX D
Fotografies de la Presó Seminari de Girona i la fossa comuna del cementiri vell
de Girona.

A una pedra de l’interior de l’arc de la porta d’entrada hi
van fer una inscripció en l’època que era el centre
penitenciari. Avui dia no es pot desxifrar què deia.

Entrada de la Presó Seminari de Girona.

Façana de la presó de la Pujada de Sant Martí.

Finestra. Encara es poden veure els forats on
hi havia els barrots.
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