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1. ABSTRACT

This project is an investigation on the history  and trajectory  of a group of

maquis (antifascist  guerrilla)  in  Castellar  del  Vallès  in  defense  of  their

ideologies. We focused on the Italian maqui Elio Ziglioli, who was assassinated

in our town.

Through interviews and research, we have come to know the truth of all the

facts that were hidden.  People lack a lot of information  about  the  forgery of

documents and maquis didn’t want to make themselves known because they

were afraid. Nowadays, we understand why an Italian  maqui with his group

Los  Primos arrived  in  Castellar  and  why  they  ended  up  dying,  so  our

hypotheses were confirmed.        

At the end of the research, we have reached the conclusion that the history of

these  guerrilla  fighters  maquis has  been  and  continues  to  be  invisible  to

society. For this reason, we want the people of Castellar del Vallès to take an

interest in it, especially about the event that took place in the town and wish,

that this repression does not happen again.

Aquest projecte és una investigació sobre la història i trajectòria d'un grup de

maquis  (guerrillers antifranquistes) a Castellar del Vallès en defensa de les

seves  ideologies.  Ens centrem en el  maqui  italià  l'Elio  Ziglioli,  que  va ser

assassinat al poble. 

A través d’entrevistes i recerques, hem arribat a saber la veritat de tots els

fets  que  estaven  amagats.  La  gent  manca  de  molta  informació  sobre  la

falsificació de documents, i els maquis no volien donar-se a conèixer perquè

tenien por. Avui dia, sabem per què el maqui italià i el seu grup Los Primos van

arribar a Castellar i  com van acabar morint,  per tant la nostra hipòtesi  es

confirma.

Al  final  de  la  investigació,  hem  arribat  a  la  conclusió  de  que  la  història

d’aquests maquis guerrillers ha estat i segueix invisible per la societat. 

Per això, volem que els castellarencs s'interessin, vulguin saber-ne del tema,

principalment  el  succés  que va  passar  al  poble  i  per  últim,  desitgem  que

aquesta repressió no torni a succeir.                               
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2.   INTRODUCCIÓ  

El nostre treball està centrat en una investigació que hem realitzat sobre la

història oculta d’un maqui italià assassinat a Castellar del Vallès, l’Elio Ziglioli.

A través d’una notícia vam saber de l'existència de dos maquis, un identificat i

un altre desconegut, trobats en la fossa comuna de Castellar del Vallès. Vam

començar  investigant  tot  el  que havia  passat  a través d'articles,  notícies  i

documents  i  contrastant  si  realment  aquesta  era  la  realitat.  Per  poder

entendre millor el tema vam estudiar el context històric de la Guerra Civil a

Espanya,  el  franquisme  i  els  orígens  dels  maquis.  Vam  investigar  la

procedència i la vida de l’Elio i conseqüentment el seu trajecte amb el seu grup

guerriller Los Primos. A més vam indagar en tota la investigació ja realitzada. I

finalment  tot  el  que  s’ha  fet  en  commemoració  a  aquests  dos  cossos,  en

especial al de l’Elio.

Hem triat aquest tema, ja que mai havíem sentit parlar dels maquis i molt

menys  de  la  relació  directa  que  tenia  amb  els  nostres  orígens.  El  nostre

objectiu durant tot el procés ha sigut exposar la memòria històrica del poble

que a poc a poc hem anat oblidant, donar a conèixer la realitat del municipi i

ensenyar una veu que ha sigut invisibilitzada. A més hem exposat el grau i

nivell de coneixement de la població castellarenca sobre aquest tema.

Per poder realitzar aquesta investigació hem fet un extens treball de consultes

en diferents fonts. En primer lloc, vam visitar l’arxiu municipal i l’arxiu històric

on  ens  van  proporcionar  tota  mena  d’informació,  des  del  principi  que  va

començar la investigació fins al punt actual. En segon lloc, a partir del material

obtingut  vam  adquirir  la  base  del  nostre  treball  on  més  endavant  vam

completar-lo gràcies a entrevistes, una d'elles i les més importants van ser la

d’en Jordi Guillemot i  l'Argimiro Ferrero els dos caps de la investigació.  En

tercer lloc, a través d’articles i webs on s’exposava testimonis directes vam

poder posar-nos a la pell de les persones que van viure aquesta situació. I

finalment a través d’unes enquestes vam poder saber el grau de coneixement

sobre els maquis de tota Catalunya.
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A mesura que hem anat fent aquest treball  ens hem trobat amb diferents

problemes. Les fonts d'informació són molt extenses i  repetitives, per tant,

havíem de contrastar la informació real de la falsa. Per aquest motiu, vam

haver de fer una recerca intensiva i indagar en altres fonts com llibres per

exemple «el  senzill» de Joan Busquets i  ”Ramon Vila Caracrema” de Josep

Clara. Articles com els de ”la Plaça Vella #60 i #61”, i fonts cinematogràfiques

com el documental «Un vas per l'Elio». També vam aconseguir el contacte d'un

dels maquis que va formar part del grup de l'Elio, Los Primos, anomenat Joan

Busquets.  Però  desgraciadament  per  motius  personals  només  ens  va

proporcionar algunes fonts d'informació, com entrevistes directes a ell, també

gràcies  a  les  enquestes ens va arribar  informació sobre una castellarenca,

Maria Soldevila, que va ajudar a fugir a uns maquis de Castellar, per desgràcia

ens va dir que actualment no podia donar-nos aquest informació per motius

personals, però ens podíem llegir el seu article a la "Plaça Vella#61". A causa

que aquests fets hi van succeir fa temps hem trobat pocs testimonis directes a

Castellar del Vallès que ens podrien haver facilitat la informació.
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3.   CONTEXT HISTÒRIC  

3  .1   Guerra     Civil  

La Guerra Civil va ser el fet més rellevant i tràgic de la història de Catalunya i

d'Espanya durant el segle XX. Aquesta guerra va ser provocada per un cop

militar  feixista  el  dia  18  de  juliol  de  1936.  La  guerra  va  consistir  en  un

enfrontament  entre  els  grups  dominants  de  l'època  (grans  propietaris,

empresaris,  església,  exèrcit)  i  les  classes  mitjanes  i  populars  (pagesos,

obrers,  petita  burgesia)  que  donaven  suport  a  les  reformes  republicanes.

Durant  la  guerra,  van  morir  aproximadament  200000  persones,  i  500000

refugiats  van  fugir  a  França  on  molts  d'ells  serien  presoners  a  camps  de

concentració. Prèviament a la guerra, a Espanya es va proclamar la Segona

República després de les eleccions de 1931. Aquest establiment va provocar la

caiguda de la monarquia espanyola i va obligar el rei Alfons XIII a exiliar-se.

La república tenia la missió d'elaborar una nova Constitució republicana on es

van portar a terme les primeres reformes, la Constitució espanyola de 1931. El

16 de febrer del 1936 es van celebrar les últimes eleccions legislatives de la

segona república, on va obtenir el triomf l'anomenat Front Popular, una coalició

electoral dirigida pels principals partits d'esquerres espanyols. Aquell mateix

any, es va iniciar l'anomenat Alzamiento Nacional. 
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Va ser un cop d'Estat en contra el govern de la segona república, que va estar

dirigit pel general Mola, el militar Sanjurjo i el que seria dictador d'Espanya

Francisco Franco. Però aquest pronunciament per part del bàndol nacional va

fallar, i va donar pas a l'inici de la Guerra Civil Espanyola.      

El setembre de 1936, es va formar un govern de coalició entre totes les forces

d'esquerres anomenat Exèrcit Popular, que lluitaven en contra del feixisme.

Però l'exèrcit militar espanyol va agafar el poder nacionalista, que enfocant-se

a la violència, va anar en contra dels republicans i a tots aquells en desacord

amb el règim. Davant d'aquesta situació a Espanya, un total de 17 països van

participar  en  l'anomenat  Comitè  de  No-intervenció,  també  conegut  com a

Comitè  de  Londres,  on  es  va  organitzar  una  proposta  que  tenia  l'objectiu

d'evitar la internacionalització de la Guerra Civil Espanyola. Però tot i això, van

haver-hi països que sí que van participar en la guerra aportant soldats militars

i fabricacions de noves armes. 

A  Espanya,  es  van  començar  a  penalitzar  totes  les  reformes  iniciades  pel

govern de la república i es van portar a terme les renovacions de bases pel

nou sistema dictatorial espanyol, que va estar dirigit per Franco. A finals del

1936,  la  república  encara  tenia  el  control  les  principals  zones  industrials

d'Espanya, que es trobaven a Catalunya i al País Basc. 

El bàndol nacional va intentar aconseguir el

domini de Madrid, la capital, però la defensa

per part de les forces d'esquerres va ser molt

important,  i  els  nacionalistes  van  haver

d'abandonar.  A  partir  del  1937,  el  bàndol

nacional  en  va  centrar  a  controlar  la  zona

minero-industrial, que es torbava al nord de

la península.  El  26 d'abril,  es va produir  el

primer bombardeig aeri del món a la població

civil de Guernica. L'incident va estar realitzat per l'aviació alemanya i italiana

per ordre del general Franco, i va provocar un gran nombre de víctimes al

municipi.  La República, per fer front a la pressió militar al  nord, va atacar

Brunete, i més tard Belchite, però no va poder evitar que les tropes de Franco
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entressin primerament a Santander i després a Astúries. Tota la franja nord va

quedar en mans del nacionalistes.

El 1938 es va donar la coneguda batalla de l'Ebre, en la que el bàndol nacional

va decidir avançar cap a Aragó per intentar aïllar a Catalunya. I els republicans

van enviar bona part de l'exèrcit a la zona de l'Ebre per intentar frenar l'acció

franquista,  però  l'acció  va  ser  insuficient  i  els  franquistes  van  obligar  els

republicans a retirar-se. El febrer del 1939, tot el territori espanyol, incloent

Catalunya i  Madrid, ja estava controlat pels nacionalistes, i  això va marcar

l'inici de la descomposició de la capacitat de resistència de la República, que va

donar pas al final de la guerra l'1 d'abril del 1939. A partir d'aquest moment,

es van iniciar 40 anys de dictadura amb el general Franco com a dirigent. 

La Guerra Civil Espanyola va tenir greus conseqüències. Van haver-hi més de

500.000 morts, entre ells els soldats que van lluitar a la guerra, i els civils que

van  patir  les  repercussions  de  la  postguerra,  fam i  epidèmies.  L'economia

també es va veure afectada per la destrucció de bona part del teixit industrial,

retornant  a una economia agrària.  El  pressupost  de la  guerra va ser  molt

elevat, i  va causar un augment del deute extern. A més, amb la dictadura

franquista, es van limitar les importacions i les inversions estrangeres, que va

dificultar la recuperació econòmica d'Espanya després de la guerra.

  

12
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social d’Espanya a la postguerra l’any 1939.
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3.2 Franquisme

Amb la instauració del Franquisme al acabar

la Guerra Civil Espanyola, es va iniciar un 

nou règim polític autoritari i dictatorial.

Franco,  un  militar  conservador  que  va

recolzar  la  dictadura  de  Miguel  Primo  de

Rivera, present des del 1923 fins al 1930,

va ser anomenat Caudillo d’Espanya.  

El seu poder es va basar en el control de l’Estat, així que va tenir poder sobre

el cap d’estat, el govern, el partit únic, del Moviment Nacional, i a més hi tenia

una gran col·laboració estreta amb l’Església catòlica.

Aquest  nou  règim  no  va  tenir  iniciativa  legislativa,  un  poder  definit  a  la

constitució  que  estableix  qui  pot  presentar  nous  projectes  de  llei,  ja  que

Franco va concentrar el poder executiu i el legislatiu en un govern altament

centralitzat.  D’aquesta  manera  es  va  trencar  el  principi  de  separació  de

poders, que era una característica pròpia del règim democràtic. El franquisme

es caracteritzava per un gran grup de policies que perseguien els membres

dels partits i dels sindicats clandestins, i una gran propaganda que manipulava

els ideals dels ciutadans. Estava emparentat amb les causes i objectius del

feixisme, una dictadura procedent d’Itàlia, però amb unes arrels tradicionals

catòliques.

El suport social d’aquest règim va vindre dels que van donar suport al cop

d'estat  del  18 de juliol  de l’any 1936; els  grans terratinents,  els burgesos

industrials i financers i bona part de la petita burgesia i pagesia catòlica.

Franco  no  es  va  conformar  només   sent  el  portaveu  dels  seus  companys

d’armes,  sinó  que  a  l'exèrcit,  com  a  pilar  original  i  suprem,  li  va  sumar

l'Església  catòlica  i  la  falange  espanyola  formada  en  1937,  els  tres  pilars

representatius  d’aquest  règim.  Va  voler  establir  un  pensament  únic,  va
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restringir les llibertats, i el nou cabdill va assumir els màxims poders. A més

va tenir un control total de l'exèrcit gràcies al suport de tres pilars, que eren la

base del règim: la jerarquia, l’ordre i la disciplina.

El règim franquista va canviar durant les seves quatre dècades i per això, es

pot dividir en 4 etapes polítiques.

La primera etapa es coneix com l’etapa blava que va del 1939 fins al 1945. En

aquesta etapa participen els tres pilars fonamentals, especialment la Falange,

que  va  convertir  a  Espanya  en  una  dictadura  d'inspiració  feixista.  Durant

aquesta etapa es va aprovar la llei de constitució de les corts de 1942, que va

establir els principis polítics del règim. A partir del 1940, les relacions entre

Espanya i les potències feixistes, Alemanya i Itàlia, es van fer més gran i més

estretes. En l’àmbit econòmic es va implantar l'autarquia econòmica, que va

generar  fam  i  pobresa  generalitzada.  Amb  aquest  nou  sistema,  es  va

considerar  que Espanya havia  de ser  econòmicament  autosuficient.  És una

etapa caracteritzada per la repressió del sistema a tota oposició ideològica,

que va fer que més de cent mil persones fossin empresonades i d’altres amb

penes de mort.

La segona etapa es coneix com la Nacional-Catolicista i va des del 1945 fins al

1957, que va passar després de la derrota de les potències de l’eix d’Alemanya

i Itàlia en la segona Guerra Mundial. Espanya era aliada de les dues, mentre

elles  anaven  guanyant  la  guerra,  però  aquestes  van  començar  a  caure  i

Espanya  es  va  començar  alliberar  d’aquestes  aliances  que  suposaven  el
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Figura 5: Font extreta de la pàgina 
Viquipèdia. Trobada del general Franco i 
altres polítics durant la primera etapa 
franquista l’any 1940.
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trontoll  del  nou  règim.  La  falange  va  perdre  pes  i  Franco  va  donar

protagonisme al règim catòlic i a l'Església. Malgrat tot això, va haver d’aïllar

internacionalment el règim fins al 1951, després de la condemna de l’ONU,

perquè no havien establert en Espanya un règim democràtic. Després d’aquest

moment el seu principal objectiu era trencar l'aïllament creant lleis per fer

passar el règim per democràtic.

La tercera etapa és coneguda com l’etapa tecnòcrata que va des del 1957 fins

al 1969. És un període caracteritzat pel desenvolupament econòmic del país

sota  el  govern  tecnòcrata.  Aquest  govern  va portar  a  terme reformes per

modernitzar el  país,  com per exemple, van promulgar una llei de convenis

col·lectius que va fer que les condicions de treball fossin determinades pels

empresaris  i  treballadors  que  negociarien  lliurement,  encara  que dintre  de

l’organització Sindical Franquista. I van continuar amb la idea de disfressar el

«règim democràtic». En aquest període es va expandir la indústria i el sector

terciari, sobretot el turisme, convertint-se en el principal motor econòmic del

país. Milers d’europeus anaven a Espanya aprofitant-se dels preus baixos, del

sol, la platja i la gran infraestructura hotelera. En l’any 1969 es produeix un

escàndol de corrupció del govern tecnòcrata, el cas matesa, que va obligar a

Franco a entregar la seva presidència a Lluís Carrero Blanco.
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Figura 6: Font extreta de la pàgina de 
Viquipèdia. El nacional-catolicisme

Figura 7: Font extreta del diari ABC. 
Representació dels tecnòcrates. 
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L'últim període és el declivi del règim i va del 1969 fins al 1975. Carrer Blanco

intenta  abordar  molts  projectes  en  una  Espanya  on  la  seva  economia

començava a mostrar signes de crisi. El seu govern va haver de fer front a

l’oposició obrera i estudiantil en contra del règim. D’aquesta manera, va haver-

hi un rebrot dels grups terroristes antifranquistes, com el GRAPO, FRAP i ETA.

Aquest últim grup va assassinar el president del govern, Luis Carrero Blanco,

en un atemptat el desembre de 1973. Franco en el seu últim any de vida amb

mala salut va escollir com a president a Carlos Arias Navarro, que no va poder

fer front a la crisi del petroli i a la conflictivitat social cada vegada més gran. A

més, el règim no va poder evitar la invasió del Marroc el Sahara espanyol, en

l’anomenada “marxa verda”, un origen d’un conflicte que encara no ha sigut

resolt en Espanya i que va donar com a resultat l’abandonament d’Espanya

d’aquesta zona, la qual tenia possessió. En aquesta situació va arribar la mort

de Franco, el 20 de novembre de 1975, i dos dies

més tard va ser proclamat rei d’Espanya, Don Juan

Carlos I i Franco va ser enterrat en “el Valle de los

caídos”. 

Juan  Carlos  va  donar  pas  a  la  transició  de  la

democràcia que va donar com a resultat el sistema

que avui dia governa i administra Espanya.
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Figura 8: Font extreta de la 
pàgina El Mundo. Es proclama 
rei d’Espanya a Juan Carlos I 
l’any 1975.
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3.3 Els orígens dels maquis

Durant la Guerra Civil van néixer uns grups armats que s'oposaven al bàndol

franquista, anomenats maquis. El seu nom prové de la màquia, és una densa

formació vegetal formada per arbustos, els quals els maquis utilitzaven per

poder amagar-se.  Els seus orígens cal situar-los en els contingents humans

que, davant les tropes enemigues, van anar amagant-se per les muntanyes.

Acabada la Guerra Civil Espanyola, el dictador Francisco Franco no va intentar

la reconciliació, a conseqüència va haver-hi gran nombre d'exiliats republicans.

Els fugits no disposaven d'una organització militar ni d'armes suficients per a

considerar-se  un  grup  de guerrillers consolidats,  aquesta  necessitat  de

rebel·lió contra l'exèrcit franquista no es va centrar en una única comunitat,

sinó que va despertar en moltes d'elles com ara Galícia, Andalusia, Astúries,

Santander entre d'altres. L'origen de l'exili és la repressió, ja que a molts dels

fugitius probablement els esperava la mort. Algunes de les diferents guerrilles

que es van formar van ser:

-El PCE, des de l'exili, va promoure la creació de les Agrupacions Guerrilleres

en  diverses  zones  geogràfiques  de  l'estat  espanyol,  coordinant  les  accions

entre si, prenent com a model la Federación de Guerrilles de León-Galicia.

-El Front Nacional de Catalunya, el 1940, que pretenia alliberar Catalunya i

que estava compost per membres d'Estat Català.

-Guerrilles anarquistes: per exemple, el grup de Joves Llibertaris.

-L'Agrupació Guerrillera de Catalunya, creada pel PSUC a Catalunya.

A  partir  de  l'estiu  del  1944,  quan  França  es  va  alliberar  de  les  forces

alemanyes,  s'intensifiquen  les  accions  dels  maquis  a  Catalunya.  Però,

conseqüentment  a  causa  de  l'actuació  policial  i  la  consolidació  del  règim

dictatorial,  els  maquis  van  quedar  pràcticament  desfets  l'any  1950.  Els

guerrillers van realitzar centenars d'accions de sabotatge, i sovint molts dels

combatents  antifranquistes  eren  detinguts  i  executats  sense  judici  per  la

Guàrdia  Civil  allà  on  havien  estat  descoberts,  encara  que  es  rendissin  i

haguessin  lliurat  les  armes.  Per  això,  sabent  que  caurien  en  mans  dels

falangistes,  van  preferir  lluitar  fins  a  la  mort.  Alguns  dels  maquis  més
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coneguts  dels  països  Catalans  van  ser  Francesc  Sabaté,  anomenat  Quico

Sabaté, Marcel·lí Massana i Ramon Vila i Capdevila anomenat Caracremada.
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Fiigura 10: Font extreta de la pàgina el Cau del Guille. Els maquis durant la lluita 
armada contra el franquisme l’any 1944.

Fingura 9: Font extreta de la pàgina La Razón. Representació dels maquis.
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3  .4 Els primers maquis  

La  invasió  guerrillera  no  va  ser  definitiva  fins  a  l’any  1944,  la  guerrilla

antifranquista que ja havia estat actuant de manera aïllada des de la Guerra

Civil,  s’organitza  sota  la  direcció  del  Partit  comunista,  amb  l’objectiu

d’erradicar el  règim franquista per la via armada, conjuntament amb l’ajut

francès.

Aquesta invasió va ser denominada com  Operación Reconquista de España,

també coneguda com La Invasión del Valle de Aran, i ha passat a la història

com l’inici de la lluita dels maquis. A causa de la falta d’atenció per part de

l’exèrcit franquista a Espanya, van optar per entrar a Espanya pels Pirineus.

Prèviament a la invasió massiva, ja havien penetrat diversos grups de veterans

de  la  Guerra  Civil  Espanyola  i  de  la  resistència  francesa  per  temptejar  el

terreny i preparar les estratègies. Tot i això el dictador Francisco Franco va

aturar el cop enviant tropes i la policia armada per lluitar contra ells.

La  invasió  definitiva  va  ser  el  19  d’octubre  del  1944,  les  dotze  brigades

estaven dividides en diverses localitats del Pirineu francès, amb un total de

4.000 homes lluitant sota el poder del comandant Vicente López Tovar.

Desgraciadament,  la  informació  dels  plans  van  arribar  a  mans  del  govern

espanyol, qui  ja estava preparat amb més de 50.000 homes de les tropes

franquistes a la sortida del túnel de Vielha. El 24 d’octubre el comandant Tovar

va donar l’ordre de retirada, a causa d’aquesta decisió només va haver un

nombre  reduït  de  baixes  per  part  dels  republicans,  amb  un  total  de  200

guerrillers morts, 800 presoners. 

D’altra banda, al bàndol feixista va haver-hi 100 morts i 250 ferits.

Aquest  va  ser  el  primer  contacte  dels  molts  pròxims  maquis  a  terres

espanyoles, a més a més, aquest fracàs va comportar un reforç del  règim

franquista i diverses campanyes de repressions polítiques per part del Partit

Comunista, a l’hora
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d’assumir les responsabilitats dels fets. En un començament només eren grups

dispersos de víctimes represàlies i delinqüents que fugien de la justícia, però a

poc a poc es van convertir en veritables agrupacions guerrilleres.
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Figura 11: Font extreta del diari ABC. Guerriller de la UNE amb el mapa de la 
“Operación Reconquista de España”.
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4. LOS PRIMOS

El col·lectiu conegut com Los Primos va ser un grup d’anarquistes format per

vuit homes de diferents nacionalitats. El germà d’un d’ells és actualment un

dels més coneguts arreu del Vallès Occidental, no només per la seva història

de supervivència durant la dura dictadura franquista i per les seves accions per

manifestar el seu desgrat amb els ideals de la dictadura, sinó també per ser un

exemple pels altres guerrillers.

Quico Sabaté era l’exponent més destacat de la guerrillera urbana d’Espanya.

Al llarg de la seva vida va participar i crear diferents campanyes en contra del

règim franquista.

4.1 Quico Sabaté

Francesc Sabaté, més conegut com Quico Sabaté,

va néixer el 30 de març del 1915 a Hospitalet, era

el segon de cinc fills del guàrdia municipal Manuel

Sabaté. Dos dels seus cinc germans són coneguts

per lluitar amb ell: Josep Sabaté, el més gran i

Manuel Sabaté, el més petit. Al llarg de la seva

vida  va  mostrar  un  esperit  independent  i  amb

unes ideaologies liberals, els quals es va anar 

desenvolupant.

Abans  de  l'esclat  de  la  Guerra  Civil,  els  germans  Sabaté  es  van  afiliar  al

Sindicato de Oficios Varios de la CNT de l’Hospitalet, i van formar un grup

d’acció  anarquista  anomenat  Els  Novells a  la  FAI  (Federació  Anarquista

Ibèrica).

Perduda  la  guerra  pel  bàndol  republicà,  es  va  exiliar  a  França,  on  va  ser

confinat per les autoritats franceses durant un any al camp d’Internament de

Vernet d’Ariège. Sabaté va refer la seva vida, amb la seva dona i les seves

dues  filles,  a  més  a  més  va  començar  a  treballar  d'agricultor,  feina  que

l’ajudava a viatjar arreu del territori francès i fer-se conegut.
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Figura 12: Font extreta de la 
pàgina El Nacional. El maqui 
Francesc Sabaté.
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Torna a Espanya l’any 1944, acompanyat de Sales Millón i Abissini. La seva

tornada  no  va  tenir  cap  altre  objectiu  que  atacar  envers  el  feixisme  que

regnava a la seva ciutat.

El 1948 va ser un any molt dur per Quico, ja que els seus dos germans, Manel

Sabaté i Josep Sabaté, van ser torturats i assassinats. Aquest fet va marcar un

abans i un després a la vida del líder, i va començar a confondre la seva lluita

amb la venjança personal.

Sabaté conjuntament amb altres comunistes van dur a terme diversos atacs

en nom de la república.

Sabaté torna a França l’any 1949, on va ser detingut i empresonat per tinença 

d’armament i explosius, va ser retingut sis anys anys a la població de Dijon. 

L’empresonament no el va fer canviar les seves idees, quan va ser alliberat el 

1955, va tornar a Espanya per fer un altre atac.

Finalment, el 5 de febrer del 1960, va morir amb quaranta anys a Sant Celoni,

quan estava buscant ajuda per la seva cama  ferida, que va resultar ferida

quan  va  travessar  la  frontera  per  anar  possiblement  a  fer  una  acció  a  la

capital.  Malauradament,  va  ser  descobert  per  la  Guàrdia  Civil  prop  de

Banyoles, després de persecucions Sabaté va ser assassinat quan va intentar

pujar a un tren direcció  Barcelona.  Malgrat  això,  el  maqui  va poder donar

l’alarma i van disparar repetidament el cos de Francesc Sabaté.

Actualment, el Quico està enterrat al cementiri de Sant Celoni, on cada 5 de

febrer es duu a terme un homenatge en la seva memòria
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4.2 Integrants de Los Primos  1  

Saturnino  Culebras  Saiz,  àlies  el  Primo: Va  néixer  el  1921  a  Salmerón,

Guadalajara.  Durant la  guerra, malgrat  la  seva curta edat,  va combatre el

feixisme  com  a  milicià  en  la  Columna  Durruti  en  el  5è  cos  de  l’Exèrcit

Republicà a les fonts d’Aragó i de l’Ebre.

Quan es va instaurar la dictadura, es va allistar de voluntari  en la “Divisió

Azul”, que va abandonar. Anys més tard va ser el líder del grup de guerriller

Los Primos, a causa del  seu lideratge, va ser condemnat a pena de mort,

sentència que va acabar amb l’execució causada per arma de foc en el Camp

de la Bota el 24 de febrer de 1950.

Gregorio Culebras Saiz: Va néixer el  8 de febrer de 1910. Després de ser

alliberat del 30 d’abril de 1945 del camp de Natzweiler, camp de concentració

nazi, va anar en busca del seu germà a Toulouse, qui ja estava reunit amb 7

maquis més, junts van tornar a Espanya.

El  1949  la  Guàrdia  Civil  va  capturar  el  grup  guerriller,  Gregorio  va  ser

condemnat  a  presó,  va  ser  finament  alliberat  el  26  d’agost  de  1959.  Va

treballar fins el dia de la seva mort de jardiner. No es sap amb certesa el  la

data precisa de la seva mort, però es creu que és prop del 1980.

José Conejos García: No s’ha troba informació.

Manuel Aced Ortell: Va néixer a Toulouse el 1914, era fill de pares immigrants.

Al llarg de la seva vida es va dedicar a ser obrer teixidor, a més a més va ser

boxejador professional. Va entrar a Espanya el 4 de setembre de 1949 amb tot

el grup. Aquell mateix any van ser detinguts a l’octubre i un mes més tard van

ser traslladats a la presó Model de Barcelona, la seva condemna va ser de 20

anys i compartia cel·la amb Juan Busquets. A diferència dels altres membres

de Los Primos ell i Juan Busquets van ser els únics que van sortir il·lesos de

l’afusellament. Va sortir en llibertat condicional de la presó l’11 d’octubre de

1959 i va ser deportat a França.

1 Veure annex 2
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Joan Busquets Vergés, àlies el Senzill: És un dels darrers supervivents maquis

que encara està viu. Va néixer el 28 de juliol de 1929, actualment té 92 anys.

Fins els 20 anys va estar participant en diverses operacions, tant a França com

a Catalunya. Finalment, la tardor del 1949 es va unir a Los Primos, després de

la  seva  captura  el  16  de  novembre  va  ser  tancat  a  la  Presó  Model  de

Barcelona, on va ser condemnat a 30 anys, va ser enviat a complir condemna

a Sant Miquel dels Reis, on residirà fins a 1965 quan va tornar a ser transferit

a la presó de Burgos on va complir la condemna fins al seu alliberament el 18

d’octubre de 1969.

La seva obra “El senzill. Guerrilla i presó d’un maqui”, és una obra on recull

tota l’experiència de la seva vida com a maqui.

Manuel Sabaté Llopart: Era part dels coneguts germans anarquistes Sabaté.

Va néixer a l'Hospitalet  de Llobregat l’any 1927. Amb tan sols  16 anys va

decidir  marxar  d’Espanya  i  tres  anys  després  va  travessar  la  frontera  per

retrobar-se amb els seus germans Josep i Francesc Sabaté a Toulouse França.

Tot i que els germans volien mantenir-lo apartat de la guerrillera, va unir-se a

la Resistència.

L’any 1949 es va unir a Los Primos, i el van identificar i condemnar a mort, va

ser afusellat al Camp de la Bota de Barcelona el 24 de febrer de 1950, amb

només 23 anys, junt amb Saturnino Culebras.

Ramon Vila i Capdevila, àlies caracremada: És un dels  maquis catalans més

destacats. Va néixer el 2 d’abril de 1908 a Peguera, Berguedà. Als 12 anys

quan estava amb la seva mare a l’hort, va caure un llamp que va matar-la i va

causar greus cremades a la cara de Capdevila (d’aquí ve el seu sobrenom).

Des de ben jove va començar a fer els seus primers sabotatges (a la fàbrica

tèxtil a la Pobla de Lillet on treballava, l'aixecament de l’Alt Llobregat de 1932,

o la vaga dels tramvies a Barcelona) doncs, ja havia estat algunes vegades a

presó.

Marxa a l’exili a França quan s’estableix la dictadura, allà rep fama per ser

especialista en sabotatges, fins i tot les autoritats franceses van voler fer un

reconeixement a la seva lluita i concedir-li el màxim guardó, però es va negar.
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Torna a Catalunya per seguir atemptant contra el règim, a més a més va fer

de guia de la CNT, utilitzant un nom fals. En diverses ocasions va travessar els

Pirineus per transportar carregament d’armes als grups d’acció.

Finalment, la nit del 7 d’agost en un enfrontament amb la Guàrdia Civil va

caure mortalment ferit, a Castell de nou Bages, on va ser enterrat al cementiri

de Sant Andreu de Castellnou al 1963.

Elio Ziglioli: Maqui Italià que explicarem detalladament més endavant.2

2 Veure punt 5
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4.3 Com vivien

La vida dels maquis a Castellar del Vallès no va ser fàcil, però sí persistent, i

enfocada als seus ideals que van ser duts a terme fins a la seva pròpia mort.

Els maquis, un cop acabada la Guerra Civil, no van voler viure sabent que en

contra  d’ells  estaria  la  dictadura Franquista.  Per  tant,  sense abandonar els

seus ideals en uns temps en el que quasi ningú era lliure, van haver de marxar

a la muntanya per poder perseguir la seva llibertat.

Aquí la vida era molt dura. No hi disposaven de metges, vivien entre moltes

malalties, hi havia humitat i malvivien en improvisades tendes a terra. Més de

15  anys  en  aquestes  condicions  van  viure  guerrillers  que  es  limitaven  a

sobreviure, sense roba neta, armats, dormint atents, esperant la seva mort,

enfrontats a tot un exèrcit i lluitant contra centenars de guàrdies civils. També

acostumaven a amagar-se en cases en les quals tenien un petit suport per

part de la població. Aquests punts es coneixen com a enllaços, i van ser molt

importants, ja que aquí solien adquirir aliments, munició, notícies o informació

sobre els moviments dels cossos armats franquistes, així com satisfer altres

necessitats bàsiques, que no podien ser moltes, ja que aquest arriscaven la

seva pròpia vida. Havien de caminar a la nit per no ser vistos per ningú, però

en alguns casos eren descoberts i  per  tant,  eren empresonats o fins i  tot

afusellats mitjançant la “Ley de Fugas”3.

3  Ley de Fugas: Execució d’una persona mitjançant trets, a causa de la simulació de la fugida

d’un detingut que permet perdre el dret a la vida.
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Figura 13: Font extreta de la pàgina El Temps que 
representa la vida dels maquis per l’alta muntanya durant 
l’època del franquisme.
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A més  de  viure  en  aquestes  dures  condicions  havien  d’enfrontar-se  a  les

qüestions socials. Eren herois o dolents? Hi havia molta gent que els delatava,

que  els  veien  com  simples  bandolers,  però  d’altres  els  donaven  suport

secretament, amb por. Aquest era el cas de les dones, que van complir un

paper molt important, ja que els guerrillers no podrien haver avançat sense la

seva ajuda. Elles eren les que aconseguien la roba, les medicines, entre altres

coses bàsiques per la supervivència. El seu paper va ser el del silenci, en gran

part el silenci que avui dia es manté sobre els maquis, el del sofriment i el

maltractament. Elles havien de seguir amb les seves vides sense que ningú

sàpigues la seva dura realitat. Molt poques van anar a les guerrilles de les

muntanyes, i d’altres van ser torturades, maltractades i violades.

 

La ruta que seguien els maquis, coneguts com Los Primos, de Castellar del

Vallès i rodalies era la ruta de Sant Llorenç del Munt, que com bé diu Jordi

Guillemot,  un estudiós  de la  muntanya de Sant Llorenç de Munt,  als  seus

articles sobre aquesta ruta: «és un trencacames». Ells, poc coneixedors de la

zona, ja que molts d’ells eren de ciutat, van fer diverses rutes, però aquesta

va ser l’última que va fer el protagonista del nostre treball, l’Elio Ziglioli.

Gràcies  al  testimoni  de  Joan  Busquets,  i  pels  interrogatoris  extrets  de  la

comissaria de Via Laietana a Barcelona, sabem que el grup va travessar la

frontera des de França Toulouse, el dia 4 de setembre. El grup va passar per la

masia Cal Moreno (a prop de Berga) i  va estar-s’hi vuit dies per més tard

continuar baixant pel Bages, Barcelona.
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Figura 14: Font extreta de la pàgina Viquipèdia. Els 
maquis a la lluita armada.
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4.4 El trajecte dels Primos a Castellar del Vallès

Un dia de setembre de l’any 1949,  els vuit maquis  van iniciar una ruta que

acabava al Castell de Castellar del Vallès. Un dels seus integrants, Ramon Vila

Capdevila “Caracremada”,  a diferència dels seus companys tenia experiència,

ja que era membre de la Resistència francesa, que coneixia a la perfecció els

passos fronterers i a més va ser un gran guia per a la CNT. Era el responsable

de fer  arribar  el  grup  a  Barcelona,  per  poder  entrar  en  contacte  amb els

militars clandestins.

La ruta va començar en la carretera de Rocafort al Pont de Vilomara, quan

alguns dels membres de Los Primos no podien continuar la ruta que portaven

fent des de França, ja que estaven molt fatigats. Van tenir la idea d’aturar un

cotxe que passava, que va resultar en va. Com a conseqüència el cotxe va ser

metrallat i l’acompanyant va rebre una ferida de bala. El cotxe va marxar cap

a l’hospital de Manresa, que va alertar a la Guàrdia Civil.

Es van fer les deu de la nit i com sabien que aquell fet havia revelat la seva

existència,  van  caminar  tota  la  nit.  Van  passar  pel  mas  abandonat  de

Puigdoure on van deixar armament per anar més lleugers. Les nits dels dies

24 i 25, el grup passa pel Coll de Boix, Coll d’Estenalles, Coll d’Eres, Carena

del Pagès, Cova del Drac, Camí de la Soleia, Camí de la Senyora, Carena del

Sabater fins al barranc de Sana Bàrbara, a tocar Castell de Castellar.

A les 6:30 de la matinada del dia 26, cinc dels components del maquis es van

creuar amb una jove masovera que els va saludar amb un “bon dia”. La jove

masovera  que  en  aquell  temps  tenia  36  anys,  era  Dolors  Argemí,  es  va

estranyar en veure tan d’hora gent. Al barranc els guerrillers hi van amagar

més material, i van estar tot el dia descansant, excepte en Joan Busquets i

Saturnino Culebras, que aquella mateixa tarda van decidir anar cap a Terrassa

per poder agafar el tren direcció Barcelona, buscant un lloc segur per al grup i

a més a més van contactar amb el grup de Josep Sabaté. Per desgràcia, no

coneixien el terreny i van trobar-se tots dos a Matadepera. Van preguntar a

una parella on es trobava l’estació de tren, i quan la dona anava a informar

que allà no hi havia tren el marit la va interrompre i va dir que continuessin

caminant durant tres o quatre quilòmetres. Al cap d’una estona, no els va
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sorprendre veure un camió ple de guàrdies civils, ja que van confirmar les

sospites que els havien enganyat. Va haver-hi un tiroteig, però amb la foscor

van aprofitar per amagar-se al bosc. L’endemà tots dos van agafar el tren,

direcció a Barcelona.

Aquella mateixa matinada del dia 27, l’Elio Zigiloli baixava tot sol a Castellar

del Vallès per buscar provisions. Els seus companys van pensar que seria el

que no cridaria tant l’atenció, ja que pel seu accent estranger es podia fer

passar per un turista. Va comprar pa, llaunes i cansalada a Cal Trunyols, però

l’amo va sospitar i va avisar a la Guàrdia Civil. El grup va estar-se un dia més

dormint a l’aire lliure, per dividir-se l’endemà, tal com havien acordat. Així,

l’Elio es quedaria amb el Ramon Vila i el Manuel Sabaté, que després de fer

algun sabotatge tornarien a França, mentre que els altres integrants del grup

caminarien cap a Sabadell.
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Figura 15: Ruta que van realitzar el grup de màquis Los Primos, des de França 
fins a Catalunya.

Figura 16: Ruta més específica dels maquis fins al poble de 
Castellar del Vallès.
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El  dia  28,  l’Elio  novament  va  marxar  tot  sol,  aquesta  vegada  cap  a

Matadepera. Aquest cop l’italià tenia la sensació que el vigila-ven. Els seus

moviments  no  van  passar  desapercebuts  en  el  Tanta4,  que  ja  estaven

advertits. I el van detenir mentre comprava queviures.

El van “aclaparar a preguntes” i segons l’informe policial, l’Elio es va topar amb

un dipòsit d’armes amagat, es va ajupir per tirar una granada, però no li va

ser possible perquè estava emmanillat i perquè els guàrdies civils el van matar

a l’instant. Però aquesta, no és la realitat.

4 Tanta: Avinguda de Matadepera.
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Figura 17: Font extreta de la pàgina de 
Viquipèdia. Fotografia de Elio Ziglioli al 1945.
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4  .  5   El final de Los Primos  

Quan  Elio  Ziglioli  va  morir,  ningú  dels  seus  companys  ho va  poder  saber.

Ramon Vila Capdevila i Manuel Sabaté en adonar-se que l’Elio no tornava, van

poder intuir el que passava i van decidir fer el camí cap a França.

 

El 30 de setembre, un dia després de la mort de l’Elio, es van apropar a la

masia de Mussarra, localitzada al Berguedà, on van ser rebuts a trets per la

Guàrdia Civil. Capdevila es va llençar a un cantó i Sabaté es va perdre pel mig

del bosc. L’1 d'octubre, Manel Sabaté va ser detingut a la Moratona, localitzada

a Moià. A les seves declaracions repeteix dues vegades que es va entregar,

tenint  en  compte  que  estava  perdut  i  desorientat,  a  més  que  no  tenia

antecedents que el pogués suposar grans condemnes de presó o de mort.

Manel va passar per la comissaria de Via Laietana per ser tancat a la presó

Model el dia 6 d’octubre. I va ser allà, al 17 d’octubre, on rebre la notícia que

el seu germà Josep havia mort a mans de la inspectora de la policia, deixant

enrere la seva esposa, Emília Berían, i el seu fill de 17 mesos.

El 7 de novembre del 1949, Pedro Polo Borreguero, comissari en cap de la

Brigada de Servicios Espaciales de la jefatura Superior de Policía, va redactar

una diligència  on hi ha descrites les detencions de la resta del grup. Segons

aquest informe, detenen José Conejos i Manuel Aced. L’endemà capturen Joan

Busquets  a  casa dels  seus pares.  El  dia  20 seria  detingut  Miguel  Acevedo

Arias, ja que al galliner de casa seva hi van trobar tres pistoles i munició. I el

mateix dia caurien els germans Culebras.
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Figura 18: Font extreta de la pàgina Viquipèdia. Fotografia 
de l’Elio Ziglioli, Manuel Sabaté i Ramon Vila Capdevila.
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El judici va tenir lloc el 7 de desembre del 1949. Van ser jutjats pel coronel

d’infanteria Luis Pumarola Alaiz i els van acusar d’haver travessat la frontera

clandestinament amb la intenció de realitzar atracaments, assassinats, portar

a cap actes vandàlics i pertorbar l'ordre establert.

Gregorio  Culebras,  Miguel  Acevedo,  Manuel  Aced  i  José  Conejos  van  ser

condemnats  a  una pena de 30 anys.  En  canvi,  Saturnino  Culebras  va ser

condemnat  a  la  pena  de  mort,  ja  que  segons  la  Ley  de  Bandidaje  y

terrorismo5. La mateixa condemna van patir Manel Sabaté i Joan Busquets.

El 24 de febrer del 1950 els van anar a buscar de matinada a la presó Model

per ser afusellats al Camp de la Bóta.

L’únic component de Los Primos que va tornar a França va ser Ramon Vila, que

va seguir fent incursions esporàdiques a Catalunya. Finalment va morir l’agost

del 1963, a mans de la Guàrdia Civil a Castellnou, al Bages.

A Joan Busquets li van commutar la pena de mort per una condemna de 30

anys de presó. Després de 20 anys passant per diferents presons franquistes,

el 18 d'octubre del 1969 va sortir i va quedar en llibertat. Va intentar refer la

seva  vida a  Barcelona,  però  va  acabar  travessant  la  frontera  de  forma

clandestina cap a França. Actualment, viu a la Bretanya i continua lluitant per

donar a conèixer al món la seva tasca com a maqui.

Gregorio  Culebras  va  quedar  lliure  el  26  d’agost  de  1959  i  va  morir  a

Barcelona l’any 1980. 

Manuel Aced Ortell, després de quedar en llibertat provisional de la presó de

Burgos l’any 1959 va ser expulsat a França i  va fixar la seva residència a

Toulouse.

I es desconeix l’evolució de José Conejos Garcia després de la seva condemna.
6

5 Ley de Bandidaje y terrorismo: Va ser un decret de llei espanyola promolgada per Franco el

18 d’abril de 1947.

6 Veure annex 3
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5. ELIO ZIGLIOLI

5.1 Biografia

Elio Ziglioli Volpi va néixer el 13 de març de 1927 a Lovere, un petit poble al

nord d’Itàlia. Durant la seva infància va viure amb els seus pares, Tobia Ziglioli

i Bartolomea Volpi7 els quals aviat es van separar. Durant aquest temps l’Elio

va créixer amb la seva mare a Lovere fins el 1948 i passa molt temps amb els

seus avis materns, Pietro Ziglioli Vobarno i Soldati Lucrezia noble Varese. Des

de molt jove va formar part d’un moviment anarquista durant els primers anys

de la dictadura de Mussolini a Itàlia, gràcies a la influència d’un mestre que va

tenir a l’escola. Era un gran amant de les llengües i parlava diferents idiomes,

entre ells el català, el castellà, el francès, esperanto i l’italià, la seva llengua

nativa.

Entre el 1943 i el 1945 va tenir una gran implicació amb els joves de Lovere

en el moviment partisà contra el feixisme, i això va marcar la personalitat de

l’Elio. L’any 1945, just abans d’acabar la Segona Guerra Mundial, va enviar una

carta a la seva mare des d’un lloc desconegut juntament amb una fotografia

amb els seus companys a la base dels partisans, anomenada Malgalunga.

7 Veure annex 3
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Figura 19: Font extreta de la pàgina Publico. Fotografia dels maquis 
armats durant la Segona Guerra Mundial l’any 1945.
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El pare de l’Elio feia anys que tenia una ideologia comunista, cosa que el va

portar a fugir d’Itàlia ja que era perseguit pels feixistes. Es va refugiar a París

on ja s’havia format una comunitat de persones procedents de Lovere. 

El 1948 l’Elio amb 19 anys decideix anar a buscar el seu pare, però la trobada

no va ser l’esperada i pare i fill no van congeniar. Més tard va anar a Toulouse

on va ser entrevistat amb Pere Mateu, coordinador i  secretari  de l’activitat

antifranquista de la península i li va buscar feina en la Confederació Nacional

del Treball (CNT). A la ciutat de Toulouse, va contactar amb Josep Sabaté, un

altre  membre  de  l'associació  de  guerrilleres  per  continuar  amb  la  lluita

clandestina. Un any més tard, el 4 de juny, juntament amb Emilio Auto Gracia,

Ramon Ponts i Manuel Sabaté Llopart van estar condemnats, al Mas Tartàs,

dos mesos.

Posteriorment,  va anar a Carmauç,  després d’unes setmanes de  feina a la

construcció, el van cridar per entrar a Espanya a acompanyar al grup guerriller

de Los Primos. El 4 de setembre de 1949, van surtir de la base de Toulouse en

direcció a Barcelona, amb una furgoneta Ford Mercury, amb la intenció  de

cometre  diversos  atemptats.  Cada  component  del  grup  disposava  de

documentació falsa i diverses armes per dur a terme el sabotatge a Barcelona:

8 metralletes, 8 pistoles, explosius, bombes i mil pessetes cadascú.
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5.2  Pas per Catalunya

Elio Ziglioli  amb tan sols 18 anys va deixar enrere casa seva a Lovere per

seguir el desconegut rastre del seu pare a França qui havia fugit d’Itàlia per

ser comunista i va ser perseguit pels feixistes.

Quan l’Elio va marxar de casa al 1947, va perdre tot el contacte amb la seva

família, i es va trobar sol en la recerca del seu pare.

Aviat  com l’Elio  va arribar  a  París,  es  va posar  en contacte  amb un grup

anarquista francès d’un col·lectiu d’exiliats de París. Des de la capital francesa

passa a Toulouse, on hi havia el Comité Nacional, al carrer Belaford. Sota les

ordre del CNT, els sis integrants i l’Elio van ser transportats amb furgonetes

fins al Mas Tartàs que era un antic monestir amagat a pocs quilòmetres al sud

d’un poblet  francès  de  Palau  de  Cerdagne,  a  cinc  o  sis  quilòmetres  de  la

frontera espanyola, situat a Oceja. L'antic monestir només tenia un objectiu:

crear un base de pas i suport als maquis, a més a més de ser un magatzem

d’armes i explosius D’allà van marxar amb Ramon Vila Capdevila com a guia

per ajudar al grup a guiar-los per arribar a les fronteres de Barcelona.

Un cop passada a la  base del  Tartàs van seguir  el  seu camí travessant la

frontera fins a arribar tres dies més tard a Berga. La seva demora va ser

causada per  la  poca experiència  i  preparació  en marxes tan llargues,  com

explica Joan Busquets en el seu llibre "El Senzill" les seves motxilles pesaven

prop de 40kg cadascuna, més una manta, les armes i la munició, entre altre

material per fer sabotatges.

Els maquis caminaven de nit i dormien de dia, ja que de nit la Guàrdia Civil no

patrullava. Durant el dia s’amagaven a matolls frondosos com la màquia. Fins

a arribar a Castellar del Vallès.8

8 (veure annexos 1 i 2)
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Figura 20: Font d’extracció pròpia que representa el recorregut de l’Elio des de la seva ciutat 
nativa de  Lovere, Itàlia, fins a Castellar del Vallès.

Figura 21: Font d’extracció pròpia que representa el recorregut del maqui fins al poble de 
Castellar del Vallès més especificat. 
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5.3 Últim anhel

Avui,  la  fi  de  la  curta  vida  de  l’Elio  Ziglioli  no  és  cap  misteri,  va  ser  un

assassinat premeditat.  Al  llarg del  camí,  hi  ha testimonis que verifiquen la

veritable i amagada història sobre la mort de l'Elio. Durant tots aquests anys,

hi han hagut moltes versions sobre la tràgica mort de l'Elio, però actualment,

es compta amb el  suport de testimonis que verifiquen què va passar  el  3

d'octubre de 1949. El maqui, desarmat, va ser detingut per la Guàrdia Civil

prop de les muntanyes de Sant Llorenç el Munt, i dut al Mas del Castell, a

Castellar  del  Vallès,  per  tal  d'interrogar  Dolors  Argemí,  que  havia  tingut

contacte amb alguns guerrillers el dia anterior. La Guàrdia Civil sospitava que

els masovers havien donat refugi als maquis i volen interrogar-los, i es van

presentar a peu i acompanyat de l'Elio emmanillat amb les mans darrere i van

preguntar si coneixia a aquell home. Dolors Argemí no va reconèixer aquell

home orinat a sobre, amb el cos apallissat, els peus torturats i les sabates

rebentades. L'Elio tampoc va delatar la senyora i la patrulla de la Guàrdia Civil

se'l va endur cap al Pont del Ripoll de Castellar del Vallès. Uns minuts després

de marxar, al voltant de les onze del matí, els testimonis van sentir un tret.

L'Elio va morir a l'acte, en el moment que un Guàrdia Civil el va disparar a la

galta esquerra. Aquesta excursió va ser completament delictiva, que ja s'havia

dut a terme dos mesos abans amb un altre assassinat recollit al registre de

defuncions de Castellar, i del qual encara es desconeix la identitat del mort.

Actualment, aquests dos casos s'estan analitzant en profunditat per al futur

estudi d'altres actes similars d'Espanya. 

El full del registre civil de defuncions, amb data del d'octubre, consta una fixa

de  defunció  amb  una  foto  del  maqui  mort  on  s'hi  pot  llegir  "fallecido  en

despoblado  carretera  de  Tarrasa" amb  noms  i  cognoms  "desconocidos" i

"aparentando tener unos 25 años de edad"9

9 Veure annex 6
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6. RECERCA

6.1. Inicis de la investigació de Jodri Guillemot

Per desgràcia la investigació de l’Elio no va sortir a la llum fins 60 anys després

de  la  seva  mort.  Va  ser  l’any  2018,  quan  un  historiador  de  Sant  Celoni,

Argimiro   Ferrero Delgado, i un estudiós de la muntanya de Sant Llorenç de

Munt,  Jordi  Guillemot,  van  descobrir  al  mateix  temps,  però  per  diferents

camins, la identitat del cadàver d’un maqui de 22 anys, amb una mort tràgica i

injusta.

Per una banda, Jordi Guillemot10 amb un gran

interès  en  l’estudi  de  la  muntanya  a

Catalunya, ja tenia un concepte general sobre

els  maquis  i  a  més  en  sabia  d’algunes

anècdotes  gràcies als  seus estudis.  A causa

que els maquis feien una gran part de la seva

vida al bosc. Justament quan ell estava llegint

el  llibre  de  Josep  Clara  “Ramon  Vila,

Caracremada el darrer maqui català”11, es va

topar amb el nom de l’Elio Ziglioli, on afirmava que aquest havia mort entre la

carretera de Castellar del Vallès i Terrassa. Per tant, va decidir anar al registre

de defuncions de Castellar del Vallès i es va trobar amb la impactant fotografia

de l’Elio.  Immediatament, el va reconèixer, ja que ja l’havia seguit d’abans.

Quan topa amb aquesta història s’adona que el nom de l’Elio sempre estava

mal escrit i que en totes les referències hi posava que havia mort amb un

tiroteig amb la Guàrdia Civil.  Gràcies al  llibre  va poder saber que l’havien

agafat mentre comprava queviures i que és a la carretera entre Matadepera i

Castellar on el van matar. Per tant, ja va saber per on començar a investigar. 

Justament també  hi va sortir  una fotografia d’un altre maqui no identificat

mort tres mesos abans.

Des  d’aleshores, Jordi  Guillemot  va  decidir  estirar  el  fil  fins  topar  amb la

família  de  l’Elio.  Per  poder  trobar-se  amb la  família  va  haver  d’escriure  a

Lovere, però no en va tenir molta sort.

10 Veure annex 4
11 Veure figura 25
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Figura 22: Font extreta de la pàgina el 
Cau del Guille. Fotografia de Jordi 
Guillemot. 
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Argimiro Ferrero va saber de l'existència de l’Elio gràcies a un estudi que va fer

sobre Francisco Sabaté també conegut com a Quico Sabate. Argimiro expressa

en els fragments del llibre «la Plaça Vella»12, que aquest estudi el va marcar

per tota la vida, ja que el va causar molt impacte la seva mort. El seu últim

any de Filosofia i Lletres i sense  gaire coneixement de la lluita franquista va

iniciar un treball amb un company sobre Quico Sabaté. Per fer aquest treball,

els dos estudiants van haver de recopilar bibliografia, consultar hemeroteques

i van entrevistar testimonis directes de la mort del maqui. Més tard, l’any 2000

va participar en l’organització de l’homenatge de Sabaté a Sant Celoni. I allà

va tenir  l’oportunitat  de donar a conèixer  aquesta  història  amagada.  L’any

2010 va redactar el projecte per a la comissió “50 aniversari de la mort de

Quico Sabaté”. Es van dur a terme nombroses activitats i conferències, es va

publicar un bloc a Internet,  i  per primera vegada,  l’Alba, la filla menor de

Sabaté, va participar en una conferència al costat de Lucio Urtabia per parlar

del seu pare. A més, es va col·locar una estàtua en el lloc on va baixar del tren

i es va penjar un mural amb un missatge dirigit a la revolució social. Va seguir

investigant sobre Quico i va descobrir que aquest era el germà gran de Josep

un molt amic de l’Elio. Investigant sobre la seva vida va topar amb la pàgina

web de Jordi Guillemot “el cau del Guille”, basada en estudis del parc de Sant

Llorenç de  Munt,  va trobar un article  on hi  havia l’entrevista  de la  Dolors

Argemí, la masovera que va donar un got d’aigua a l’Elio abans de morir, i

d’aquesta manera va decidir escriure’l i dir-li que ja s’havia posat en contacte

amb el responsable de “Desapareguts i Fosses Comunes de la Guerra Civil i el

franquisme”  del  departament  d’Interior  de  la  Generalitat,  per  valorar  la

possibilitat que les restes del guerriller siguin exhumades i traslladades.

Com bé diu Jordi Guillemot en el seu article “Elio Ziglioli: “tancant el cercle”,

aquest  moment  va  ser  molt  important  per  ell  i  va  ser  un  gran  motiu  de

felicitat, ja que després de seixanta anys de la seva mort, per fi el cercle es

podia tancar. 

12 Veure annex 5
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Dona gràcies a Internet com a eina difusora del cas i que finalment hagi pogut

arribar  als  familiars  directes  de l’Elio.  Per  ell  va ser  una bona notícia  que

finalment es pugui tancar un cercle iniciat amb l'assassinat de l’Elio Ziglioli a

mans de la Guàrdia Civil. «Una distància temporal així no s'hauria pogut cloure

mai si no hagués estat per aquesta revolució imparable que és Internet». Amb

la publicació en aquesta pàgina de l'entrevista amb la Dolors Argemí, va fer

possible que l'Argimiro Ferrero,  un historiador que junt amb Jordi Guillemot

van investigar el cas del maqui. Ell va ser qui va contactar amb els familiars i

aquests, que desconeixien per complet la història dels fets i el destí de l'Elio,

van anar al Cementiri de Castellar del Vallès i al «Jutjat de Pau» on defendrien

la seva història.
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Figura 23: Font extreta de la pàgina el Cau del 
Guille. Fotografia de Argimiro Ferrero. 
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Figura 24: Font d’extracció pròpia. Fotografia de la entrevista amb 
Jordi Guillemot.

Figura 25: Font d’extracció pròpia. 
Fotografia del llibre escrit per Josep Clara 
recomenat per extracció d’informació per 
Jordi Guillemot.
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6.2 Commemoració i cerimònia

La tràgica  mort  de l’Elio  va ser  silenciada,  amagada.  No només pels  seus

companys maquis, que no van saber amb exactitud què va passar, sinó que la

seva família mai va ser conscient d’on es trobava l’Elio i si encara era viu.

Tot i la recerca persistent que va dur a terme l’Enrica Volpi, la cosina de l’Elio,

no va ser fins a l’any 2010 quan va començar a rebre notícies sobre l’acte de

defunció  d’un  cos  familiaritzat  amb  ella  trobat  a  Castellar  del  Vallès,

l’interlocutor va ser l'historiador Argimiro Ferrero.

Una setmana després  l’historiador  català  va rebre  resposta  per  part  de la

cosina de l’Elio, no va ser fins set anys més tard, l’any 2017, quan la família

Ziglioli  va  contactar  amb  el  Departament  Interior  de  la  Generalitat  i  amb

l’Ajuntament  de  Castellar,  i  van  activar  el  procés  d'execució  de  les  seves

restes.

Després de tots els tràmits, el dia 25 de juny del 2018, un equip arqueològic

de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va identificar les restes de

l’Elio a una fossa del cementiri del poble.

Finalment, es va fer una pinzellada de justícia pel maqui italià, ja que el 2 de

maig del 2019, la cosina va arribar a Castellar del Vallès  a emportar-se les

seves restes per descansar al cementiri de Lovere, el seu poble natal.

La cerimònia va tenir lloc al cementiri municipal, amb companyia de l’alcalde

de la  vila,  representants  institucionals  locals,  la  Cònsol  General  d’Itàlia,  la

Directora General de Memòria Democràtica, la família Ziglioli i les dones del

castell. Va ser un acte molt emotiu tant per la família del maqui, com per tots

aquells que van ajudar a fer-ho possible. A més a més, va ser acompanyada

per música en directe, una de les peces claus que van tocar va ser Bella Ciao.
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Figura 27: Font extreta de la pàgina de 
anpilovere. Cerimònia  de l’Elio al s 
Lovere.  

Figura 26: Font extreta de la pàgina 
de l’associació per a la recuperació 
de la memòria històrica. 
Commemoració de l’enterrament 
digne de l’Elio Ziglioli.
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Figura 28: Font d’extracció pròpia que representa les 
companyes del treball al mateix cementiri de Castellar del 
Vallès, on estaven enterrades les restes de l’Elio.
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6.2.1 Homenatge

La  història  de  supervivència  va commoure  als  ciutadans  del  poble,  va  ser

doncs  quan  el  col·lectiu  castellarenc  de  l'Assemblea  Llibertària,  durant  el

procés d’investigació i contacte amb la família de l’Elio, ja van decidir en honor

al maqui posar-li el seu nom a un dels horts de l’espai alliberat del Brot.

L'Assemblea Llibertària13 a més a més, va aprofitar l’estada de la cosina del

maqui per anar al camí on va caure assassinat, per deixar constància de la

història que hi ha entre els arbres. Van fer un banc de fusta on hi van escriure

una  dedicatòria.  Així  van tancar  un  cercle  d’incertesa  a  obrir  les  portes  a

tothom de poder saber realment l'assassinat injust de l’Elio, que només estava

en contra del feixisme i lluitava per la seva llibertat, la qual el va portar a la

mort a mans d’un Guàrdia Civil.

13 Veure annex 1: L’Actual
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Figura 31: Font extreta de la pàgina de 
l’Actual. L’Assemblea Llibertària escriu una 
dedicatòria a l’homenatge de l’Elio. 

Figura 29: Font extreta de la pàgina de 
l’Actual. Representació de l’homenatge en 
honor a l’Elio per la joventud liberal.

Figura 30: Font d’extracció 
pròpia que representa el hort 
del Brot en honor al maqui 
italià.

Figura 32: Font d’extracció Facebook de 
L’Assemblea Llibertària que representa la 
fotografia del mateix banc on es va fer 
l’homenatge a l’Elio.
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6.3 Documental: Un vas d’aigua per l’Elio

"Un vas d'aigua per l'Elio" és un curtmetratge dirigit pel director i guionista

Pere Joan Ventura. Va ser publicat el dia 15 de març de 2018 amb l'objectiu de

difondre la història del jove Elio Ziglioli, que havia estat oculta fins al moment.

Gràcies a l’Argimiro Ferrero i al Jordi Guillemot, esmentats anteriorment,  que

portaven a terme una investigació per diferents camins, van decidir unir-se per

ampliar coneixements. Van realitzar un estudi dels diferents guerrillers durant

la  Guerra  Civil,  especialment  el  grup de  Los  Primos.  Això  els  va portar  a

descobrir  la  història  de  l’assassinat  del  maqui  italià,  l’Elio  Ziglioli,  per  la

Guàrdia Civil l'any 1949 a Castellar del Vallès

L'Argimiro i el Jordi va portar a terme una investigació més profunda sobre

l'Elio.  Per  aquest  motiu,  van  decidir  contactar  amb  el  cineasta  Pere  Joan

Ventura. Volien que la seva investigació estigués filmada pel seu equip, i així

van crear el documental ”Un vas d'aigua per l'Elio”. 

En el documental, es realitzen un seguit d'entrevistes a diferents persones que

van  tenir  contacte  amb  l'Elio  o  que  poden  aportar  informació  per  a  la

investigació. Entre elles estan, la Maria Dolors Argemí i les seves germanes,

que  són  filles  d'un  testimoni  present  durant  l'assassinat  de  l'Elio,  el  Joan

Busquets i l’Enrica Volpi. Aquest procés els va permetre descobrir les diferents

organitzacions dels maquis antifranquistes i  el  món de la lluita partisana a

Itàlia contra Mussolini i les tropes feixistes, que havia marcat l'adolescència de

l'Elio abans de viatjar a França i Espanya. 

El procés va portar als investigadors a contactar amb els familiars de l’Elio,

que el buscaven infructuosament des de feia dècades. Enrica Volpi, Roberto

Ziglioli i la seva filla Federica, familiars d'Elio, van descobrir seixanta anys més

tard on havia estat amagat el jove durant tot aquell temps, i quan i per què

l'Elio havia desaparegut sense deixar rastre. 

Els  resultats  obtinguts  no  haurien  estat  possible  sense  el  suport  de

l'Ajuntament de Castellar del Vallès i del Departament de Memòria històrica de

la Generalitat de Catalunya. 
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Figura 34: Font extreta de la pàgina de 
l’Actual. L’equip representant del documental 
en l’entrega del premi.

Figura 33: Font extreta de la pàgina de 
l’Actual. L’Argimiro Ferrero posant en marxa 
la investigació.

Figura 35: Font extreta de la pàgia Goteo. Premi al 
documental.
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6.3.1 Exhumació

Tal  i  com s’esmenta  el  documental  ”Un  vas  d’aigua  per  l’Elio”,  un  procès

d'exhumació dirigit per la directora general de Relacions Institucionals, Carme

Garcia, es va comprometre a desenterrar la tomba de Ziglioli en un termini

màxim de sis mesos. El procès va permetre que, després de tants anys, les

restes del maqui siguin retornades a la seva família, a través d’acte presidit

per la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella. 

Oficialment,  la  causa  de  la  seva  mort  va  ser  una  hemorràgia  traumàtica,

provocada pel tret, i va ser enterrat el 4 d’octubre en la fossa situada a la zona

d’extramurs  del  cementiri  de  Castellar,  on  inhumaven  persones  d’altres

religions, que estaven considerades com amenaces pel règim.

Durant la excavació, a més del maqui italià, es va descobrir un altre esquelet

que estava enterrat junt amb Ziglioli. 

Aquests eren restes d’un home d’uns quaranta anys, que encara a l’actualitat

no ha pogut ser identificat, que també havia mort a trets, i tot apunta a que és

un altre maqui. 

Durant  el  procés  de  l’entrega de  les  restes  de  l’Elio14,  Castellar  del  Vallès

també va enterrar dignament les restes d’aquest nou cos sense identificar en

un nínxol del cementiri municipal.

14 Veure annex 1: L’Actual 
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6.4 Recursos econòmics de la investigació

Vam realitzar l’entrevista a l'alcalde del poble l'Ignasi Giménez15, on li  vam

preguntar sobre els fons econòmics de la investigació, ja que d'aquest tema no

hi havien fonts d’informació. Principalment, la notícia de què hi havia restes

d'un maqui aquí al poble va arribar gràcies a l'historiador Argimiro Ferrero, ell

s'havia  topat  amb el  nom de  Ziglioli  per  casualitat  mentre  feia  un  treball

d'investigació sobre Quico Sabaté. Havia trobat una petita referència del jove

italià  en  una  publicació  del  periodista  Antonio  Téllez.  Paral·lelament  Jordi

Guillemot, havia aconseguit reconstruir els últims dies de Ziglioli a través de

testimonis  orals  com el  de l'antiga  masovera del  Castell  de  Castellar,  Lola

Argemí. L'Argimiro va aconseguir contactar amb la família del jove, que feia

temps que intentava saber que havia passat ell, a través de l'Ajuntament de

Lovere, localitat natal del maqui. Com diu la segona pregunta de l'entrevista,

"tots els membres de l'ajuntament van reaccionar amb interès a saber tot això

que  estava  passant  al  poble".  De  seguida  van  començar  a  treballar  per

comprovar si les sospites de Ferrero tenien una base. La regidora de Cultura,

l'Arxiu Municipal i el mateix cementiri van fer les primeres comprovacions. Una

vegada que vam veure  que aquesta  possibilitat  era  real,  es van posar  en

contacte amb la Direcció General de Memòria Democràtica del departament de

Justícia  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  L'Ajuntament,  la  Generalitat  i  la

mateixa família vam començar els tràmits per poder exhumar el cos i dur a

terme  els  estudis  antropològics  i  genètics  necessaris  per  determinar  la

identita. La direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat es va

encarregar de fer l'excavació de la fossa. Es van poder recuperar dos cossos i

es va poder determinar que un era de l'Elio Ziglioli.  El poble encara no  en

s’havia res del tema, van començar a informar quan va començar l'excavació.

En un principi, la població va reaccionar amb curiositat. Com diu a la pregunta

quatre,  l'Ignasi  veu  que  tothom  tenia  clar  que  calia  fer  l'exhumació,

determinar si es tractava de l'Elio i poder donar una satisfacció a la família,

que buscava saber què havia passat amb el seu familiar. 

L'encarregada de fer  la  investigació  va ser  la  direcció  General  de Memòria

Democràtica  que,  tal  com  ha  comentat,  va  encarregar-se  dels  tràmits

15 Veure annex 7
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d'exhumació i dels estudis antropològics i genètics. Dels fons econòmics se'n

va encarregar la  direcció General de Memòria Democràtica, d'acord amb el Pla

de  Fosses.  Un  cop  van  tenir  coneixement  de  l'existència  de  l'Elio  i  de  la

possibilitat que estigués enterrat a Castellar, van tenir clar que calia fer tot el

que estava a  les  seves mans per  identificar-lo  i  tornar-lo  a casa seva.  La

trobada i identificació de l'Elio els ha permès tancar una ferida que estava

oberta des de feia 70 anys. L'Ignasi va viatjar fins a Itàlia per assistir a la

cerimònia amb tots els familiars de l'anarquista, va ser molt emotiva. Paraules

textuals" per aquesta raó tinc una gran satisfacció pel resultat de totes les

gestions i esforços que es van fer".Una de les nostres grans preguntes i de les

més intrigants, va ser si la investigació seguia oberta, ja que havíem vist un

article  on  es  premiava  a  les  persones  que  aportessin  informació  sobre  la

investigació  per  poder  identificar  l'altre  cos  que  van  trobar.  I  ell  ens  va

respondre16 que la investigació de l'Elio Ziglioli havia finalitzar. Ara era el torn

dels  historiadors.  Queda  per  identificar  el  segon  cos  que  es  va  trobar.

Presumiblement,  aquesta  segona  persona  va  ser  assassinada  tres  mesos

abans que l'Elio. El seu perfil genètic forma part d'un programa d'identificació

genètica de la direcció general de Memòria Democràtica per si mai s'arriba a

establir alguna coincidència amb el perfil genètic d'algun dels familiars inscrits

en el cens de persones desaparegudes de la Generalitat. Per altra banda, el

cineasta Pere Joan Ventura, que està fent una pel·lícula sobre l'Elio Ziglioli, ha

posat  en  marxa,  amb la  col·laboració  de  l'ajuntament,  una  campanya  per

mirar de trobar a algun familiar d'aquest segon individu. Per poder finançar la

pel·lícula Un vas d'aigua per l'Elio,  els promotors han posat en marxa una

campanya de mecenatge. En funció de l'aportació que es faci s'han previst una

sèrie de recompenses.

16 Veure annex 7: pregunta 7
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Figura 36: Font extreta de la pàgina de l’Actual. Representació de les inversions 
enconònimques en l’extracció del cos de l’Elio i en el documental de la investigació sobre la 
seva mort.
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7. NOVA INVESTIGACIÓ I DOCUMENTAL

En l'actualitat l'equip del documental  "Un vas d'aigua per a l'Elio", ha iniciat

una campanya de micrometratge amb l'objectiu de recaptar fons per poder

finalitzar el film, ja que no va ser acabat. El projecte tracta sobre una pel·lícula

amb dues històries, una resolta i una altra per resoldre.

La pel·lícula explica la història de Ziglioli i el procés de l'excavació de la fossa

en el que es van trobar als dos cossos.

Precisament, el film de Ventura pretén servir per fer una crida per trobar els

familiars d'aquest segon individu sense identificar, les restes del qual reposen

al  cementiri  municipal.  El  seu  perfil  genètic  forma  part  d'un  programa

d'identificació genètica de la Direcció General de Memòria Democràtica per si

mai s'arriba a establir alguna coincidència amb el perfil genètic d'algun dels

familiars inscrits al cens de persones desaparegudes de la Generalitat.

Aquest documental és una història inacabada que pretén servir d'altaveu per a

activar  la  cerca  dels  possibles  familiars  d'aquesta  persona  desconeguda  i

permetre,  així,  la  seva identificació.  Els  experts  determinen que les  restes

podrien correspondre a les d'un altre maqui, d'entre 30 i 40 anys, que també

hauria mort a trets només tres mesos abans que l'Elio.

Amb l'esperança que algú pugui aportar informació sobre la seva identitat,

l'equip de la pel·lícula ha difós la fotografia que figura a l'acta de defunció del

registre civil, que data del 5 de juliol de 1949. A la imatge es veu un home

mort estirat a terra.
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Figura 37: Font extreta de la pàgina Ara. 
Fotografia del cos del maqui no identificat enterrat 
junt a l’Elio Ziglioli.
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La campanya de mecenatge col·lectiu d’Un vas d’aigua per a l’Elio es durà a

terme a través de la plataforma Goteo i estableix donatius de 10, 20, 50, 100,

150,  300  o  500  euros.  Les  recompenses  varien  en  funció  de  l’aportació

econòmica i poden incloure a mesura d'agraïments algunes entrades per veure

la pel·lícula o figurar com a patrocinador. L’objectiu és recaptar un mínim de

10.000 euros en 42 dies .

A banda del suport de l’Ajuntament de Castellar, el projecte compta amb el

suport de l’Ajuntament de Lovere (Itàlia), de l'associació Catalana d’Expresos

Polítics del Franquisme, de l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, del Club

Cinema Castellar, del Canal Ràdio Catalunya, entre d’altres.
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Figura 38: Font extreta de la pàgina castellardelvalles.cat. Fotografia del document de 
defunció del maqui desconegut.
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8. CONCLUSIONS

Quan  vam  començar  aquest  treball,  recordem  que  teníem  molts  dubtes

respecte qui eren els maquis, fins i tot nosaltres desconeixíem el seu terme.

Partíem d'una base de complet desconeixement, i només teníem a les nostres

mans  una  notícia  d'un  cos  d'un  maqui  trobat  al  nostre  poble,  que estava

familiaritzat  amb  Itàlia  va  ser  aleshores  quan  vam decidir  fer  tot  el  que

estigués a les nostres mans, per donar veu a aquest succés.

Així va començar la nostra investigació i amb ella un dels dubtes que ens ha

seguit al llarg del treball: Castellar del Vallès és conscient de la seva història?

Ara,  ja  acabat  el  treball,  sí  que  coneixem  la  resposta  d'allò  que  ens

preguntàvem, gràcies a l'enquesta realitzada, la resposta és no. La memòria

històrica  amb  el  pas  dels  anys  s'ha  anat  oblidant,  sobretot  en  les  noves

generacions, com fem referència en les enquestes.

La nostra recerca va començar en un estudi intens sobre la situació històrica

del país i com van sorgir els primers maquis. Durant la Guerra Civil Espanyola

el  país va quedar dividit  en dos bàndols:  els que recolzaven les ideologies

franquistes i els que les rebutjaven i buscaven una república. Nosaltres ens

hem centrat en el bàndol republicà especialment aquells que es rebel·laven

contra  el  franquisme  a  través  d'actes  vandàlics  i  es  refugiaven  a  les

muntanyes, els que coneixem actualment com maquis.

A conseqüència dels fets traumàtics de la Guerra Civil hem pogut veure que la

part  de  la  població  republicana  ha  sigut  silenciada  tant  per  part  dels

nacionalistes  com per  part  del  seu  propi  silenci  al  llarg  dels  anys.  Aquest

silenci ha estat fonamentat per les dures experiències viscudes, de les quals

les mateixes persones mai han volgut recordar-la. També ens ha sorprès que

la  ciutadania  franquista  delatassin  sense  escrúpols  i  tan  fredament  el

moviment guerriller.
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Una altra conclusió l'hem trobada en el nucli de la recerca. Hem estudiat un

grup de maquis que va tenir pas per Castellar del Vallès i ens n'hem enfocat

en l'Elio Ziglioli. D'aquí hem extret que la informació obtinguda era falsa i, per

tant, si no hagués estat pels propulsors de la investigació, mai hauríem pogut

saber la veritat sobre el final de l'Elio.

Finalment,  en  la  part  pràctica  hem  vist,  com  ja  pensàvem,  que  els

castellanencs desconeix la història dels maquis i també la del seu propi poble.

Com  podem  veure  en  la  tercera  pregunta  de  les  enquestes,  el  grau  de

coneixement  sobre  els  maquis  va  disminuint  amb  l'edat.  Això  és  a

conseqüència del sistema educatiu, ja que totes les persones que només fan

els estudis obligatoris no sabran mai sobre la història de la Guerra Civil i el

Franquisme  i  encara  menys  la  relació  directa  amb  el  seu  poble.  A  la

investigació  del  documental  s'ha  observat  que  encara  que  hi  hagi  falta

d'informació, hi ha gent interessada a mostrar la realitat històrica i fer justícia.

La nova investigació és una crida per seguir buscant justícia pels cossos no

identificats  no  només  en  Catalunya  sinó  arreu  del  món,  per  tots  aquells

guerrillers que van estar tractats com si el seu cos no tingués valor ni dignitat.
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ANNEX 1. DOCUMENTS SOBRE ELS MAQUIS A CASTELLAR DEL VALLÈS

DEL ARXIU MUNICIPAL.

Per començar la nostra investigació vam decidir anar a l’arxiu municipal de

Castellar del Vallès. Una vegada allà ens van oferir tot tipus d’informació sobre

l’Elio Ziglioli i el seu grup Los Primos, des de informació periodístics, en diaris,

informes de la investigació, llibres, el desenvolupament del documental i  el

procés de trobada.
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ANNEX 2: FOTOGRAFIA LOS PRIMOS

75

Font extreta de la pàgina 
antifranquista. Saturnino 
Culebras

Font extreta de la 
pàgina antifranquista. 
Gregorio Culebras

Font extreta de la pàgina 
antifranquista. Joan 
Busquets

Font extreta de la pàgina 
antifranquista. Manuel 
Sabaté Llopart

Font extreta de la pàgina 
antifranquista. Elio 
Ziglioli.

Font extreta de la 
pàgina antifranquista. 
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ANNEX  3.  ARTICLE  EXTRET  DE  LA  PLAÇA  VELLA  #60.  DE  L’ARXIU

HISTÒRIC DE CASTELLAR DEL VALLÈS.

Després de tenir una gran informació base del coneixement de l’existència dels

maquis  i  els  que  van  passar  pel  nostre  poble.  Vam decidir  anar  a  l’arxiu

històric per veure si trobabem informació més concreta o alguna informació

més que ens ajudes a encaixar totes les peces.

Ens van donar una petit llibre amb diversos temes en forma d’article. Alguns

dels articles estaven escrits per l'historiador Argimiro Ferrero i ens van servir

molt d’ajuda, per conèixer la vida de l’Elio, el trajecte dels primos, el seu final i

com l’Argi va arribar a trobar-lo.
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ANNEX 4. ENTREVISTA A JORDI GUILLEMOT. ESTUDIÓS DEL PARC DE

SANT LLORENÇ DE MUNT I CAP DE L’INVESTIGACIÓ JUNTAMENT AMB

ARGI FERRERO.

Tot i començar a tenir un gran coneixement de tota la investigació realitzada,

encara hi teníem moltes peces sense completar. En Jordi Guillemot, ens va

ajudar molt a completar-les i també durant tot el treball.

1. On van aparèixer els primer maquis? I perquè?

Els  maquis  van  sorgir  com a  moviment  de  resistència  contra  el  règim de

Franco. A partir de la Guerra Civil es van començar amagar i van continuar la

lluita no oficial, la que no era del front coneguda com a guerrilla. Era gent

exiliats a França, que continuaven la lluita del règim de Hitler i que van decidir

tornar a Espanya i continuar la lluita contra el règim de Franco.

2. Quin va ser el fet principal per dur a terme la investigació?

L’investigació  de  l’Argi,  l'historiador,  es  va  començar  a  dur  a  terme  per

curiositat mentres investigava sobre un altre maquis, Quico Sabaté, el germà

gran de Josep, un maqui amic de l’Elio. La meva investigació no tenia res a

veure amb els maquis, només era pura curiositat, el meu centre d’interès és el

parc natural de Sant Llorenç del Munt i tot el que pugui `passar allà. Tenia un

coneixement general dels maquis i també havia llegit sobre l’Elio, sabia que

l’Elio va morir entre la carretera de Castellar i Terrassa i vaig decidir venir al

registre de Castellar del Vallès. En els registres el nom de l’Elio sempre estava

mal escrit i tenía males referències, però el vaig reconèixer. Deien que havia

estat  mort  disparant-se amb la guàrdia civil,  com s’hi  hi  hagués hagut un

tiroteig.  En  el  llibre  que  us  he  portat  de  l’any  2002  de  Josep  Clara,

S'especificava que l’havien agafat mentres comprava a Matadepera, és a dir

que combat no n’hi va haver cap, és a dir que va ser interrogat. L’Elio els i

explicava on tenien els amagatalls de les bombes i  les armes.Seguidament

posava que l’Elio es va ajupir emmanillat per agafar una bomba i tirar-la, això

va passar entre Castellar i Matadepera.
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A partir d'aquí em va picar la curiositat per anar a mirar i informarme sobre

aquest tema a Castellar que és on hem quedava més a prop.

3. Com vas saber de l'existència dels maquis?

No sabia que existian els maquis. En els meus estudis de la natura, ja que sóc

estudiós del  parc natural  de Sant Llorenç del  Munt, sortien anècdotes dels

maquis, era una cosa que s’havia amagat tant que no tenia ni idea que hi

havia  una  resistència  armada  a  Franco.  I  un  dia  vaig  decidir  tirar  del  fil

d’aquelles anècdotes relacionades amb el parc natural i em vaig topar amb un

historiador anarquista que havia fet una biografia de tots els maquis des de

l'exili. A més, de remena pel parc, han trobat bombes, mapes, una cova dels

maquis, que va ser de quan va entrar el grup dels primos.

4. I dels maquis de Castellar?

Als registres de Castellar hi vaig trobar altres maqui desconegut mort i vaig

mirar en el registre de Sant Llorenç Savall però, no hi havia res. Quan vaig

decidir mirar en el registre de Castellar no hi havia molta informació, però en

tinc la teoria que era estranger i que el van assassinar per temes diplomàtics.

Aquest  maqui  no  identificat  donava  armes  a  l'església  de  Castellar,  on

amagaven les armes, i allà el van agafar. A l’any 2002 vaig publicar un dels

meus  articles  sobre  aquest  tema  i  al  2010  Argi  Ferrero,  l'Historiador  va

contactar amb mi. Jo li  vaig dir que ja havia escrit a Lovere, però que no

m’havien contestar. En canvi, l’Argi en va tenir més sort i li van respondre.

5. Per que et vas interesar en la història dels maquis de Castellar?

Desconeixia completament que hi havia hagut gent combatent el franquisme a

Castellar, a més a més em sorprèn la falta d’informació i com ens l’amagaven

ja que és part de la nostra història.

6. Quines són les teves fonts d'informació?

La base de les meves fonts d'informació són els llibres principalement, des de

la universitat fins i tot he arribat a utilitzar revistes que utilitzaven els maquis

per argumentar els seus actes en forma de propaganda.
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El llibre clau i fonamental de la meva investigació va ser el llibre.  Em va costar

molt  fer  aquesta  investigació  ja que als  llibres de la  universitat  deien una

informació  sobre  la  mort  de  l’Elio,  en  canvi  la  dona  que  va  presenciar-la

afirmava que era un assassinat, versió diferent dels fets que narren els llibres.

7. Quin és el teu equip d’investigació?

Faig la investigació per solitari,  tot i  això participo de manera voluntaria a

ajudar en investigacions o amb el projecte del documental, fent entrevistes o

amb els meus escrits.

8. Que ens podries explicar de l'Elio i que opines sobre ell i la seva

història?

L’Elio era una idealista, des de els 13 anys i el seu pare era comunista. Va

venir a Espanya, per tant tenia uns ideals molt clars, no va delatar res i diu

molt del seu pensament. Ell va anar a França i a partir d'aquí va connectar

amb  grups  de  guerrillers  i  va  començar  a  intensificarse  més  en  aquesta

ideologia.

9. Que ens podries explicar sobre “els primos” ( Saturnino Culebras, el

seu  germà  Gregorio,  José  Conejos,  Manuel  Arced,  Juan  Busquets  i

Miguel  Acevedo,  els  acompanyaven  Ramon  Vila  Capdevila

(caracremada) i Manel, germà petit de Sabaté)?

Dels Primos puc dir que no tots van morir, ni tots van ser agafats. Hi havia un

que era el xofer. Sabaté el van afusellar, encara que no va matar a ningú. En

Joan Busquet, que encara es viu, es va passar 20 anys a la presó. Tots eren

cosins i d’aquí va sortir el nom.

10. Quin paper tenien les dones en aquesta situació?

Les dones a Espanya jugaven un paper molt  important,  ja  que elles  feien

d’enllaç i donaven suport, una part poc reconeguda però molt important en

aquest  grups.
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ANNEX 5. ENTREVISTA DE ARGIMIRO FERRERO

Per poder completar la informació que hem obtingut al llarg del treball, vam

fer-li una entrevista a Argimiro Ferrero, que juntament amb Guillamot va guiar

tota d'investigació.

1. Quin paper va tenir Quico Sabaté en la història dels "Los Primos?

Quico Sabaté no va tenir relació amb el grup d’acció “Los Primos”, crec que a

molts dels seus components potser no els va ni conèixer. El seu germà petit

Manel, formava part del grup contra la voluntat dels seus germans Francesc i

Josep.

En el moment que es prepara la expedició per creuar la frontera des de la

masia de Mas Tartas (Palau de Cerdagne) Quico Sabaté estava a la presó de

Perpinyà,  havia  estat  detingut al  juny de 1949 a la  seva casa de Costoja

(Casenouve Loubette) per possessió d’armes de guerra.

2.  Com es  va  trobar  tot  el  grup  i  on?  Anaven per  lliure  o  sempre

anaven junts?

El grups d’acció que creuaven la frontera de forma clandestina per arribar a

Barcelona es formaven a la seu de la CNT de Toulouse, al carrer Belford. Allà

hi  havia  una  serie  de  persones  (José  Pascual  Palacios,  Raul  Carballeira,

Amador Franco…) que es dedicaven a captar militants per continuar la lluita

contra el franquisme.

Els components del grup eren:

Saturnino Culebras, àlies ‘Primo’, (cap del grup) de 29 anys i el seu germà

Gregorio, de 39 anys,), José Conejos i García, barceloní de 38 anys, Manuel

Aced  Ortell,  nascut  a  Toulouse  i  de  35  anys,  Joan  Busquets  i  Verges  “El

Senzill”, barceloní de 21 anys, Elio Ziglioli, fill de Lovere (Lombardia, Itàlia), de

22 anys), Manuel Sabaté i Llopart (el petit dels germans Sabaté), de 24 anys.

Tots estaven a les ordres de la CNT, obeien unes instruccions molts clares, no

anaven per lliure.

Es van trobar tots a Toulouse i allá, la organització els va transportar amb

furgonetes  a  Mas  Tartas,  allà  van  ser  proveïts  amb  documentació  falsa,

88



LA INVISIBILITZADA VEU DEL POBLE                                        Treball de Recerca

armaments, menjar i diners. Allà es van amb el guía assignat per conduir-los a

les afores de Barcelona, Ramon Vila Capdevila “Caracremada”.

3. Quin va ser el recorregut que va fer la Guàrdia Civil fins el lloc on el

van matar?

Crec que t’ho respondrà millor Jordi Guillemot, no conec Castellar. Dedueixo

que Elio va ser detingut i portat a la caserna de la Guàrdia Civil de Castellar

per ser interrogat i torturat i després portat al Castell per si era reconegut pels

masovers. Us deixo l’enllaç.

4. El grup quan van veure que l'Elio no tronava, on van fugir?

Una  part  del  grup  que  va  creuar  la  frontera  tenia  l’objectiu  d’entrar  a

Barcelona, la resta Ramon Vila, Ziglioli i Sabaté tornarien cap a França. Al ser

detingut  Ziglioli  i  veure  que  no  tornava,  Sabaté  i  Vila  inicien  el  camí  de

tornada. A la masia anomenada “La Musarra” son tirotejats per la Guàrdia Civil

i se separen fugint. Al pocs dies Sabaté s’entrega a la Guardia Civil de Moià,

els informes diuen que va ser detingut….la realitat és que estava perdut i mort

de gana, no coneixia el camí de tornada cap el nord, era molt jove i inexpert.

Va ser afusellat al Camp de la Bota amb Saturnino, el delegat del grup, el 24

de febrer de 1950.

5. Perquè França,  específicament Toulouse,  era el  refugi  i  seu dels

exiliats antifeixistes espanyols?

“En los primeros meses de 1939, durante la Retirada, casi medio millón de

refugiados españoles entraron en territorio francés. Varios miles de ellos se

concentraron en Toulouse y se instalaron, después de 1945, definitivamente.

Esta  colonia  activa,  solidaria  y  militante  acuñó  su  marca  personal  en  una

ciudad que se convirtió en verdadera capital del exilio republicano español.

Desde las filas de los principales partidos y sindicatos que instalaron allí su

sede, se desarrollaron labores de solidaridad y se emprendieron actividades

culturales y artísticas de calidad.”

Con el estallido de la Guerra Civil española y la posterior victoria del bando

nacional “la ciudad rosada” llegó a acoger a 100.000 exiliados republicanos
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españoles, que en el país vecino encontraron un nuevo hogar y un lugar desde

donde combatir el franquismo que se impuso en España. Fue tal la afluencia

que se la llegó a conocer popularmente como “la 5ª provincia catalana”.

Fue tras  la  liberación  de Francia  en 1944 cuando Toulouse  tomó aún más

forma de capital del exilio republicano español, la actividad combatiente se

intensificó y se extendió por toda la ciudad. Pasear hoy por sus calles, donde

perduran los edificios que albergaron el movimiento de los exiliados, es hacer

un recorrido por la memoria de la ciudad.

La lucha política y sindical española estuvo presente en numerosas formas. Allí

estuvieron formaciones como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la

Unión General de Trabajadores (UGT), el Partido Comunista Español (PCE), la

Confederación  Nacional  del  trabajo  (CNT),  las  Juventudes  Socialistas  de

España (JSE), el Movimiento Libertario Español (MLE) o el Moviment Socialista

de Catalunya (MSC), el Casal Català, el Ateneo Español o los Amigos del Teatro

Español, entre otros.

Entre  1944 y  1960 la  producción  editorial  de  libros,  panfletos,  novelas,  y

revistas en español y para españoles fue notable y se calcula que de todos los

que emigraron unos 40.000 se quedaron para siempre.

Sin ir más lejos, en el cementerio de Rapas, en el barrio de Saint-Cyprien, uno

puede caminar entre las lápidas de las familias Fernández, García, Toledano…

o la de la  propia  Federica  Montseny,  dirigente de la  CNT y primera mujer

ministra de Europa.

https://www.eldiario.es/viajes/viajes_con_historia/exilio-espana-

republicana-toulouse_1_3136237.html 

6. Perquè creu que just acabada la dictadura italiana, l'Elio fuig i torna

a anar a un país governat per un dictador?

Elio fuig a Paris en ple feixisme de Mussolini en busca del seu pare, segons els

familiars la trobada no va ser com ell esperava. Allà entra en contacte con un

nucli d'exiliats de la CNT i coneix el moviment de resistència que hi ha a la

frontera, es trasllada a Toulouse perquè creu en la llibertat i en la lluita contra

la dictadura, entra en contacte amb Josep Sabaté i fa d’ell la seva lluita.
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7. Creu que és important pel poble de Castellar saber que va haver un

grup de guerrillers, i que un d'ells va ser assassinat i encobert per la

Guàrida Civil ?

Tots els pobles hauríen de fer el possible per conèixer el seu passat, forma

part del patrimoni immaterial, de la Memòria col·lectiva. 40 anys de dictadura i

d’una posterior democràcia “de postureo” han provocat que no s’investiguin

aquells  fets  que  posen  al  descobert  la  dura  realitat  del  franquisme,  s’ha

imposat un silenci cruel i mesquí, una foscor que amaga el dolor de famílies

senceres que desconeixen que ha passat amb els seus familiars desapareguts.

8. Perquè creu que s'ha oblidat aquesta memòria ?

No, s’han perdut uns anys valuosos per recollir els testimonis de persones que

vam viure aquells  fets,  els  anys han passat  i  les persones van morint.  És

evident que cada vegada hi ha més investigadors que estudien la resistència

armada al franquisme però el fet de no poder accedir a determinats arxius

limita la recuperació de la Memòria histórica. Opino que el cas d’Elio és un

model a seguir, de la buidor informativa, del desconeixem total de la família,

des del 2010 hem evolucionat fins tornar les seves restes a la seva ciutat

natal. El sol fet que unes alumnes de l’institut estiguin fent un treball sobre el

tema per a mi ja és molt simptomàtic i em reafirma en la creença que estem

en la bona senda.

En  els  moment  actual  a  on  el  feixisme  està  instaurat  en  les  institucions

suposadament  democràtiques  cal  recuperar  amb  més  força  aquestes

trajectòries personals, difondre la seva lluita i ser dignes de la seva herència.

Preguntes més personals:

9. Quines van ser les teves sensacions des de conèixer el cos de l'Elio,

fins identificar-lo i  portar-lo a Itàlia,  quan vas sentir  que es va fer

justícia per l'Elio?

Uffff…..una  de  les  meves  prioritats  com a  historiador  és  donar  llum a  les

famíles, sempre els hi passo la informació perque crec que són els primers que

han de saber que va passar amb els seus familiars. Mai hagués pensat que
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aquells correus @ que vaig enviar al 2010 a Lovere (ajuntament i biblioteca)

tindríem aquestes repercusions. Hi ha hagut moments molt emotius en tot

aquest procés però recordo dos especialment, el primer és quan vaig rebre el

correu de Roberto Ziglioli:

“Buongiorno, mi chiamo Roberto Ziglioli e sono il cugino diretto di Elio Ziglioli,

figlio di Tobia Ziglioli, che è il fratello di mio padre Severo Ziglioli.”…va ser el

començament d’una gran Història.

Un altre moment emotiu va ser quan van posar les restes d’Elio en el  nínxol

del cementeri de Lovere. Prèviament, Enrica Volpi, la familiar d’Elio que més

ha lluitat per tornar les restes a Itàlia, ens va concedir a Jordi Guillemot i a mi

el privilegi de posar les seves restes a la caixa que aniria al nínxol, junt amb

les seves restes vaig posar la meva bandera de la CNT que feia molts anys que

tenia a casa.

10. Creus tot el grup guerrillers va ser un exemple a seguir? O creus

que  les  seves  idees  eren  bones  però  la  manera  d'executar-les

(bombes, amenaces...) no eren les correctes?

No  tinc  cap  dubte  que  la  trajectòria  de  lluitadors  antifranquistes  com els

germans  Sabaté,  Ramon  Vila  Capdevila,  Marcel·lí  Massana,  Josep  Lluís

Faceries, i molts d’altres són un exemple a seguir, són coherència ideològica i

compromís en estat pur, no podien romandre impassibles, formen part d’una

lluita èpica contra una de les dictadures més aberrants de la Història d’Europa.

Creiem en els valors de la Llibertat, de la Justícia Social, de la Igualtat, formen

part del ideari anarquista que va marcar la Història d’Espanya i de Catalunya.

Llástima que la població en general estigués cansada després de la Guerra

Civil i reprimida i no secundés el seu exemple.

En  els  moment  actual  a  on  el  feixisme  està  instaurat  en  les  institucions

suposadament  democràtiques  cal  recuperar  amb  més  força  aquestes

trajectòries personals, difondre la seva lluita i ser dignes de la seva herència.

Quan a la manera de procedir, crec que era l’única que es podía fer si tenim en

compte  la  brutalitat  de  la  repressió  del  règim,  afusellaments,  tortures,

presons..una llarga nit fosca. Identificar la lluita armada contra el franquisme
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dels guerrillers anarquistes amb la violència descontrolada és un error en el

que  no  podem caure,  s’atracaven  bancs  per  proveir  de  fons  el  moviment

(pagar  advocats,  infraestructura,  falsificacions,  etc)  i  es  fugia  de

l’enfrontament directe amb la policia  a Barcelona i  amb la Guàrdia Civil  a

l’àmbit rural.

“La guerra es justa para aquellos a quienes es necesaria, y son sagradas las

armas de aquellos a quienes no queda otra esperanza.” Tito Livio.
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ANNEX 6. ACTE DE DEFUNCIÓ DE L’ELIO
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ANNEX  7.  L’ENTREVISTA  A  L’ALCALDE  DE  CASTELLAR  DEL  VALLÈS,

SOBRE EL CAS I LES FONTS ECONÒMIQUES A NIVELL MUNICIPAL.

A més de saber tot el procés de la investigació, estavem interessades en veure

com va afectar positivament o negativament al nostre poble, és a dir, més a

nivell municipal. Vam realitzar una entrevista a l’Alcalde de Castellar.

1. Com us veu assabentar o qui us va fer arribar la notícia que hi havia

les restes d'un maqui al vostre poble?

L’historiador  de  Sant  Celoni  Argimiro  Ferrero  va  ser  el  primer  que  es  va

assabentar  de  la  possibilitat  que  les  restes  de  l’Elio  Zigliol  estiguessin

enterrades a la fossa situada extramurs del cementiri municipal de Castellar.

Sembla  que  l’Argimiro  ferrero  s’havia  topat  amb  el  nom  de  Ziglioli  per

casualitat  mentre  feia  un  treball  d’investigació  sobre  Quicó  Sabaté.  Havia

trobat una petita referència del jove italià en una publicació del periodista i

historiador Antonio Téllez.

Paral·lelament,  un  bloguer  i  estudiós  sobre  Sant  Llorenç  del  Munt,  Jordi

Guillamot, havia aconseguit reconstruir els últims dies de Ziglioli a través de

testimonis  orals  com el  de l’antiga  masovera del  Castell  de  Castellar,  Lola

Argemí.

L’Argimiro va aconseguir contactar amb la família de Ziglioli, que feia temps

que intentava saber que havia passat amb el  jove anarquista, a través de

l’Ajuntament de Lovere, localitat natal del maqui.

2. Com veu reaccionar?

Amb  interès.  De  seguida  vam  començar  a  treballar  per  comprovar  si  les

sospites  de  l’Argimiro  Ferrero  tenien  base.  La  regidoria  de  Cultura,  l’Arxiu

Municipal i el propi cementeri van fer les primeres comprovacions. Una vegada

que vam veure que aquesta possibilitat era real, ens vam posar en contacte

amb la Direcció General de Memòria Democràtica del departament de Justícia

de la Generalitat de Catalunya.
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3. Quines accions veu dur a terme?

L’Ajuntament, la Generalitat i la pròpia família vam començar els tràmits per

poder  exhumar  el  cos  i  dur  a  terme  els  estudis  antropològics  i  genètics

necessaris  per  determinar  la  identitat.  La  direcció  General  de  Memòria

Democràtica de la Generalitat es va encarregar de fer l’excavació de la fossa.

Es van poder recuperar dos cossos i es va poder determinar que un era de

l’Elio Ziglioli.

4. Veu fer corre la notícia pel poble? Si és que sí, com va reaccionar el

poble? I que pensaven que s'havia de fer al respecte?

Vam informar quan va començar l’excavació. En un principi, la població va

reaccionar  amb  curiositat.  Crec  que  tothom  tenia  clar  que  calia  fer  la

exhumació, determinar si es tractava de l’Elio i poder donar una satisfacció a

la família, que buscava saber que havia passat amb el seu familiar.

5.  Quina va ser la investigació que es va dur terme? Qui la va dur a

terme?

L’encarregada de fer  la  investigació  va ser  la  direcció  General  de Memòria

Democràtica  que,  tal  i  com  he  comentat,  va  encarregar-se  dels  tràmits

d’exhumació i dels estudis antropològics i genètics.

6. Quins i d'on es van extreure els fons econòmics per dur a terme la

investigació?

Se’n va encarregar la direcció General de Memòria Democràtica, d’acord amb

el Pla de Fosses.

7. Quina va ser l'experiència personal en viatjar a Itàlia per assistir a

la cerimònia amb els familiars de l'Elio?

Molt emotiva. Tan aviat com vaig tenir coneixement de l’existència de l’Elio i de

la possibilitat de que estigués enterrat a Castellar, vaig tenir clar que calia fer

tot el que estava a les nostres mans per identificar-lo i tornar-lo a casa seva.

Per aquesta raó tinc una gran satisfacció pel resultat de totes les gestions i

esforços que es van fet.
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8. Com va reaccionar la familiar al saber que les restes d'un dels seus

familiars estaven al nostre poble.

Feia temps que la família buscava respostes a la desaparició del seu familiar.

La trobada i identificació de l’Elio els ha permès tancar una ferida que estava

oberta des de feia 70 anys. La família el buscava des de que va deixar el seu

poble l’any 1948. Finalment l’han pogut enterrar i això els ha suposat un gran

alleujament, sens dubte.

9. Segueix oberta la investigació? Nosaltres hem vist un article que es

premiava  a  les  persones  que  aportessin  informació  sobre  La

investigació per poder identificar l'altre cos que van trobar al poble.

La investigació de l’Elio Ziglioli ja va finalitzar. Ara és el torn dels historiadors.

Queda per identificar el segon cos que es va trobar. Presumiblement, aquesta

segona persona va ser assassinada tres mesos abans que l’Elio. El seu perfil

genètic forma part d’un programa d’identificació genètica de la direcció general

de Memòria Democràtica per si mai s’arriba a establir alguna coincidència amb

el  perfil  genètic  d’algun  dels  familiars  inscrits  en  el  cens  de  persones

desaparegudes  de  la  Generalitat.  Per  altra  banda,  el  cineasta  Pere  Joan

Ventura, que està fent una pel·lícula sobre l’Elio Ziglioli, ha posat en marxa,

amb la col·laboració de l’ajuntament, una campanya per mirar de trobar a

algun familiar d’aquest segon individu.

Per poder finançar la pel·lícula  Un vas d’aigua per l’Elio, els promotors han

posat en marxa una campanya de mecenatge. En funció de l’aportació que es

faci s’han previst una sèrie de recompenses.

10. Alguna curiositat important en fer-nos saber que ens pugui ajudar

a fer el nostre treball?

Crec que us podria interessar el treball que va publicar l’Argimiro Ferrero al

Plaça Vella. Us adjunto l’article en PDF. També podeu veure el curtmetratge de

Pere Joan Ventura Un vas d’aigua per a l’Elio a   https://vimeo.com/260322264  
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ANNEX 8. CONVERSA VIA GMAIL AMB EL DARRER MAQUIS VIU DELS

PRIMOS I DIFERENTS FONTS D’AJUDA.

Gràcies a Jordi Guillemot, vam saber que un dels maquis del grup de “Los

Primos”, encara hi vivia. Aquesta notícia va ser per nosaltres molt emocionant i

vam fer tot el possible per trobar el contacte. Finalment vam poder trobar el

seu correu i li vam explicar la nostra situació.

 

Desgraciadament la situació d’en Joan Busquets no ens va permetre conèixer-

lo. Però estem molt agraïdes pel seu temps invertit en nosaltres i les seves

fonts d’ajuda.
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ANNEX 9. ARTICLE PLAÇA VELLA #61, MARIA SOLDEVILA
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ANNEX 10. ENQUESTES

Per poder observar el grau de coneixement del nostre poble vam realitzar unes

enquestes, que ens van proporcionar informació clau per entendre el nivell de

memòria històrica que hi ha actualment Castellar del Vallès. A més a més,

vam poder verificar una de les nostres hipòtesis, que era si amb els anys i les

noves  generacions,  aquesta  memòria  es  perdia.  Va  haver  un  total  354

respostes.

  

 

     

Gràfic 1. Quina edat tens?                                  Gràfic 2. On vius?

Elaboració pròpia.                                              Elaboració pròpia

                    

Gràfic 3. Saps què són els maquis?                             Gràfic 4. 135 respostes de 10-18 anys,

Elaboració pròpia.                                                      Elaboració pròpia

 

          

Gràfic 5. 74 respostes de 18-30 anys                     Gràfic 6. 68 respostes de 30-50 anys,

Elaboració pròpia.                                                 Elaboració pròpia.
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Gràfic 7. 78 respostes de +50 anys,
Elaboració pròpia. 

 

Gràfic 8. Sabies que Castellar del Vallès            Gràfic 9. Has assistit a alguna 

va  haver un grup de resistència contra             ceremònia feta al  franquisme 

el franquisme anomenat Los Primos?                anomenat Los Primos?  poble en 

Elaboració pròpia.                                           honor a l’Elio Ziglioli?

                                                                     Elaboració pròpia. 

 

Gràfic 10. Has tingut contacte o                     Gràfic 11. Respostes de la gent      

coneixes  algú que l’ahgi tingut amb                Elaboració pròpia.

algun maqui?         

Elaboració pròpia. 
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• En aquellos tiempos los bandos, franquistas, maquis, rojos eran todos

malos  ya  que  todos  actuaban  sin  compasión.  Ninguno  repartía

caramelos por las calles, soy de los que piensan que todos eran malos

• Un bon amic que fa uns anys ens va deixar, va tindre contacte amb

alguns maquis que van ser assassinats pels feixistes

• Estic interessada en saber la història sobre els maquis

• El meu tiet va ser enviat a França a un cap de concentració a Argelés i

després va lluitar a la II guerra Mundial,  va fugir  i  es va der maqui

lluitant als Pirineus

• Les coves dels obits a la Mola, va ser un refugi de maquis

• Vaig conèixer un home, amic dels meus pares, malauradament ja és

mort. Va lluitar al bàndol republicà i  quan la guerra es va donar per

acabada, van intentar assaltar un cuartell de la guàrdia civil.

• Recordu haver vist una placa commemorativa a Espolla, per 2 maquis

assassinats per la guàrdia civil.

• A mi em van explicar que el túnel de Vielha va servir pels maquis.

• Crec recordar que hi havia un número a la revista Sàpiens que tractava

del tema

• La CNT té molta informació, ja que sempre han fet ceremònies d’honor

als maquis.
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Elaboració pròpia.

Gràfic 13. T'ingressaria saber més sobre el 
tema? 

Elaboració pròpia. 
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• Coneixo un familiar d’un maqui,  però no de Castellar.  El  familiar era

professor d’un institut de Rubí

Gràfic 14. Si vols compartir informació que creus que ens pot ser útil al llarg del treball

Elaboració pròpia. 

Conclusions enquestes:  Castellar  del  Vallès és conscient  de la  seva

història?

Inicialment,  a  través  d’una  enquesta  vam  preguntar  a  la  ciutadania

diferenciada en rang d’edat i nacionalitat, quin coneixement tenien respecte a

els maquis i la història a Castellar de Vallès. Vam poder obtenir 354 respostes.

Segons  els  resultats  obtinguts17,  podem observar  que  als  gràfics  hi  ha  el

mateix percentatge de gent que en sap i de gent que no en sap. En canvi, en

la següent  pregunta una mica més concreta18,  podem observar-ne que els

percentatges són tot el contrari, i només un 9,6% sap qui eren. En la cinquena

pregunta19 igual que al resultat de l’anterior pregunta, ja ens esperàvem un

mínim percentatge, un 4%.

La sisena20, ens van sorprendre molt les respostes perquè hi havia gent que

tenia generacions passades que havien tingut alguna relació amb els grups

guerrillers  antifranquistes.  La  resposta  que  més  ens va  sorprendre  va  ser,

citada a l’enquesta, la meva àvia era al castell de Castellar quan l’Elio Ziglioli

va demanar un got d’aigua21. Ens vam adonar que podíem tenir un contacte

proper que sàpigues sobre l'assassinat de l’Elio, i a més ens va servir com a

prova que hi ha gent que segueix explicant la història a Castellar i que, per

tant, no oblida els seu pas pel poble. 

17 Veure gràfic 3
18 Veure gràfic 8
19 Veure gràfic 9
20 Veure gràfic 10
21 Veure gràfic 11
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La setena22, està relacionada amb la vuitena pregunta23. Un 90,1% va votar

que sí, en la setena pregunta, i un 78’8% que si que l’interessava el tema.

Amb aquestes dues respostes vam veure l'interès i la motivació del poble per

saber més sobre la nostra investigació. Tot i això, encara que la nostra hipòtesi

hagi sigut verificada, el recurs de l'interès del poble mai ha mancat. Per tant,

trobem que el problema està en la propagació de la informació, ja que els

joves no fan ús dels mètodes tradicionals com ara els diaris, pàgines webs

d'historiadors, llibres, entre d’altres.

En conclusió, podem observar en el diagrama 24que els joves a partir de l’edat

de 10 a 18 anys25, són els que menys coneixement tenen, mentre que a partir

de 50 anys26 són els que més tenen. Això és perquè la gent més gran és la

generació més propera a la història passada a diferència dels joves que tenen

més  llunyana  aquests  fets  històrics.  Per  acabar,  podem  veure  que  el

percentatge  de  desconeixement  va disminuint  amb l'edat  si  comparem els

diagrames.

22 Veure gràfic 12
23 Veure gràfic 13
24 Veure gràfic 3
25 Veure gràfic 4
26 Veure gràfic 7
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