A Catalunya hi ha sis tipologies de fosses descrites segons
el motiu pel qual es van excavar. El tipus de fosses que
trobem als voltants del nostre municipi corresponen a la
quarta tipologia, són fosses amb soldats i són les més
nombroses a tot el país.
El Pla de Fosses, que la Generalitat de Catalunya va posar
en marxa el 2017, ha facilitat l’excavació de 2 fosses, de les
7 localitzades als voltants de Prats de Lluçanès, en què
s’han exhumat les restes de 18 soldats: 4 a la fossa de
Sant Andreu de Llanars i 14 a la fossa de Sant Sebastià.

En molts altres casos, com és el cas de Prats de Lluçanès,
els veïns enterraven els cossos al mateix lloc on trobaven les
restes, agrupant uns quants soldats. La majoria dels soldats
no duien cap mena de documentació.

L’oblit es va estendre sobre aquest fet i altres d’ocorreguts
a la població durant la Guerra Civil, com ara l’estada dels
refugiats provinents de zones en guerra.

A tot Catalunya es poden trobar fosses de soldats republicans sorgides perquè, al cap d’un, dos o tres dies de
l’ocupació de la població per l’exèrcit rebel, els veïns del
poble anaven a buscar en carros els soldats morts i en
traslladaven les restes al cementiri, on s’obria una fossa per
sepultar-los.

La major part d’aquestes fosses se situen als voltants de
l’ermita de Sant Sebastià, seguint la carena fins a Sant
Andreu de Llanars, però també se’n troben prop de les
masies i als marges dels camps de conreu.

Quan el 23 de desembre de 1938 les tropes franquistes van
iniciar l’ocupació de Catalunya, les tropes republicanes es
van començar a retirar cap a la frontera francesa, amb
l’objectiu de protegir la població civil que fugia de l’exèrcit
franquista i frenar l’ocupació del territori per les tropes
rebels. En aquest context, els soldats republicans no tenien
temps d’enterrar els seus companys morts i havien de
deixar-los al mateix lloc on havien caigut per tal de no ser
fets presoners.
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Les fosses de la Guerra Civil a Prats de Lluçanès
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El 3 de febrer de 1939, després d’un cruent combat, les
tropes franquistes van entrar a la població de Prats de
Lluçanès. L’endemà, 250 soldats republicans que
defensaven la posició van ser ajusticiats. Dies després,
van ser enterrats en fosses pels veïns de la vila.

Berga

La fossa de Puigvistós: prova pilot a Catalunya

Actuacions en fosses comunes

Les fosses de Sant Andreu de Llanars i de Sant Sebastià no
són les primeres excavades a Prats de Lluçanès. Quan el
Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, el 27 de
març de 2003, la moció 217/VI, sobre la recuperació de la
memòria històrica, especialment pel que fa a persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i la postguerra, es van
iniciar les tasques d’una obertura de fossa com a prova pilot
al municipi de Prats de Lluçanès, després que diversos
estudis asseguraven la localització i la possible identificació
d’una de les persones enterrades.

La Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans
rep i tramita sol·licituds de familiars, entitats memorialistes i
administracions, referents a la localització, la recuperació i la
identificació de restes de persones desaparegudes en el
període de la Guerra Civil i la dictadura; i a la senyalització,
la dignificació i la recuperació dels llocs d’enterrament com
a espais de memòria.

La intervenció (juny de 2004) va permetre localitzar i excavar
la fossa del Mas Puigvistós. Es van recuperar les restes de 7
individus, 6 soldats i 1 civil, d’edats compreses entre els 22 i
els 39 anys. Es van identificar les restes del civil, de 33 anys,
a través de tècniques antropològiques i de contrast d’ADN
amb un familiar proper. Les restes dels 6 soldats són,
actualment, al cementiri municipal de Prats de Lluçanès.
Tots 7 van ser executats el 3 de febrer de 1939 per les
tropes franquistes durant l’ocupació del municipi.

També:
· Gestiona i manté actualitzats i disponibles per al públic el
mapa i el web de fosses de la Guerra Civil i el franquisme,
· Proporciona i rep informació sobre les fosses, confirmades
o probables, existents arreu del territori de Catalunya,
· Rep informacions de troballes en superfície de restes òssies
humanes del període de la Guerra Civil i la dictadura.
En tots aquests casos s’aplica la normativa vigent.
Adreces d’interès:
Memorial Democràtic:
memoria.gencat.cat/ca/organismes/memorial-democratic/
Arxiu Nacional de Catalunya: anc.gencat.cat/
Museu Memorial de l’Exili: www.museuexili.cat/
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Ocupació de Prats de Lluçanès. L’ofensiva franquista
segons l’informe de la ‘54 División’
La 54 División, comandada pel general Marzo i enquadrada en el
Cos d’Exèrcit d’Aragó de l’exèrcit rebel, va ocupar el Lluçanès entre
els dies 1 i 4 de febrer de 1939. Resseguint els diaris d’operacions,
trobem que parteixen de Súria, on emplacen l’artilleria
divisionària, amb tres regiments (1r, 2n i 3r) que es van alternant.
L’1 de febrer de 1939, el 1r i el 3r regiment situen les línies
d’avançada al flanc sud i al flanc nord del Lluçanès, respectivament.
El 1r regiment avança des de Gaià-Cornet-Avinyó i estableix una
línia d’avantguarda entre Sant Miquel de Terradelles i Sant Feliu
Sasserra, prop d’Oristà; el 3r se situa a Sant Esteve de Vilaramó.
El recompte de la jornada és de 93 presoners captius.
El 2 de febrer de 1939, el 2n regiment avança per la Torre d’Oristà
i, en direcció a Prats de Lluçanès, topa amb resistència i es deté.
El 1r regiment avança pel flanc esquerre nord i topa amb
resistència a l’ermita de Santa Eulàlia de Pardines i la Pedragosa.
A la nit se situen a Santa Maria de Merlès, a 3 quilòmetres de
Prats de Lluçanès. Mentrestant, l’artilleria divisionària opera des
de l’emplaçament de Sant Feliu Sasserra. El balanç de baixes
rebels és d’1 mort i 24 ferits, i, d’altra banda, el diari d’operacions
de la 54 División informa:
“El enemigo, seriamente quebrantado, se retira en la madrugada a
las alturas que rodean Prats de Llusanés, en las que se establece
defensivamente dejando en nuestro poder 70 muertos y 139
milicianos entre prisioneros y presentados.”
Finalment, el 3 de febrer de 1939 els rebels ocupen Prats de
Lluçanès, que queda embolcallat pel nord i pel sud-oest.

El 1r regiment parteix de Santa Maria de Merlès i progressa en les
fites de l’ermita de Sant Sebastià (a l’oest) i les cases de Roca
d’en Feliu (al sud) i el Grau (al nord) de Prats de Lluçanès. Tot
seguit llancen un batalló d’assalt sobre l’ermita de Lourdes (a
l’est), fins a endinsar-se als carrers de la població, on es
produeixen combats amb l’exèrcit republicà, que resisteix amb
l’assistència de 6 tancs i 2 vehicles blindats. El 2n regiment,
d’acord amb el 1r, avança per la zona sud, s’apropa a les cotes
733-728 i 731, vora l’ermita de Lourdes, i, alhora, pel flanc dret
(oest) només aconsegueix avançar fins al quilòmetre 27 de la
carretera Prats-Vic, a causa de la resistència republicana.
Emperò, la maniobra d’encerclament es completa amb èxit.
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Balanç: Exèrcit de la República: 250 morts i 50 presoners; exèrcit
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L’endemà, 4 de febrer de 1939, partint de Prats de Lluçanès, el
2n regiment supera la resistència, travessa la riera del Lluçanès i
coopera amb el 3r regiment, que al seu torn ha progressat pel
flanc esquerre nord i ha ocupat Santa Creu de Jutglar i Santa
Maria d’Olost. Plegats assoleixen Maçaneres i el Serral de Can
Magre. El quarter general de la Divisió es trasllada de Balsareny a
Sant Feliu Sasserra. Balanç: Exèrcit de la República: 200 morts i
237 presoners; exèrcit rebel: 7 morts i 33 ferits.
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Posició republicana
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Balanç total de l’ocupació del Lluçanès (de l’1 al 4 de febrer de
1939): Exèrcit de la República: 520 morts i 280 presoners; exèrcit
rebel: 12 morts i 150 ferits.

Fosses excavades
Avanç del front rebel
Serra–seca
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(Extret de l’Informe sobre la prova pilot d’obertura i exhumació
d’una fossa comuna de la Generalitat de Catalunya (2004).)
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Cartes de familiars

Beines i projectils

Objectes personals

Durant la Guerra Civil, Prats de Lluçanès va quedar a la
rereguarda republicana, per la qual cosa va ser destí d’un gran
nombre de refugiats de l’Estat espanyol i d’altres poblacions de
Catalunya.

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès va rebre, durant anys, cartes
de familiars de soldats desapareguts als voltants del poble.
Pares, esposes, fills, germans... van haver de viure amb el
neguit de no saber quina va ser la sort dels seus éssers
estimats. Encara avui hi ha més de 5.000 famílies inscrites al
Cens de desapareguts de la Generalitat esperant notícies dels
seus familiars.

Als voltants de la carena de Sant
Andreu de Llanars i de Serraseca hi ha, encara avui dia, gran
quantitat de beines. Els nens de
la postguerra les collien i les
venien als drapaires. Les de la
imatge procedeixen de diferents
fàbriques, una d’alemanya i una
de russa. La beina és la part
inferior del projectil, el que
queda quan es dispara.
Ambdós exèrcits van fer servir
material fabricat a diferents
països que els van donar suport,
com Rússia als republicans o
Alemanya als franquistes.

Entre els objectes personals
que s’han trobat hi ha rellotges,
plomes estilogràfiques,
cremalleres, fulles d’afaitar,
claus, encenedors, sivelles,
plaquetes d’identificació i també
diferents restes de tela.

Del novembre de 1936 a l’agost de 1938 van arribar al municipi
460 persones provinents de diverses zones de guerra, un terç
de les quals eren infants menors de 12 anys. La resta, dones de
diverses edats i homes grans.
Arribaven en onades i en qualitat de refugiats de guerra i, per
tant, amb els drets d’aixopluc i alimentació garantits.
Si s’observen les dates d’arribada i la seva procedència, es pot
resseguir l’avanç dels fronts de guerra. Molts dels refugiats ja
havien fet estada a d’altres pobles i a mesura que el front de
guerra s’hi acostava, havien de marxar a noves destinacions.
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Refugiats

A Prats de Lluçanès, els refugiats de guerra rebien una
subvenció de l’Ajuntament, recollida entre els veïns del poble,
per alimentar-se i aixoplugar-se. Molts d’ells s’estaven a la
rectoria; d’altres, a l’escola de les Dominiques; i d’altres eren
acollits per famílies del municipi. Durant l’estada dels refugiats a
Prats es van registrar alguns naixements i també algunes morts.
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Els primers d’arribar, a finals del 1936, procedien de Madrid.
L’estiu del 1937 els gruixos de refugiats que arribaven provenien
de Cantàbria, Euskadi i Astúries; i a partir del 1938,
majoritàriament d’Andalusia i l’Aragó.
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Fragment d’obús, recollit prop de la
fossa de Sant Sebastià. Aquest tipus
de munició es llançava amb canons.
Aquest és de fabricació alemanya.
Tenien una potència capaç d’arribar a
6,5 km, i la càrrega de metralla
causava grans destrosses.

Aquest botó, amb la inscripció Cuerpo
de Bomberos i l’escut de Barcelona, es
va trobar, juntament amb d’altres, a la
fossa de Sant Sebastià; prova irrefutable
de la participació del Cos de Bombers
al costat de la República. Al Cens de
desapareguts de la Guerra Civil de la
Generalitat hi consten 6 bombers del
Cos de Bombers de Barcelona
desapareguts a Prats de Lluçanès.

