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INTRODUCCIÓ 

El títol del meu treball de recerca és “Història d’unes cartes de presó”. L’estudi se 

centra en les cartes escrites pel meu besavi, Andreu Campasols Padrosa, des del 

festeig amb la seva dona fins al dia abans de la seva mort. 

 

També he enfocat el treball en el context històric, la Guerra Civil Espanyola en la 

qual es van enfrontar dos bàndols, els republicans i els franquistes. Per tant, el meu 

treball s’ubica en l'àmbit de la història, concretament la d’Espanya. I en aquest 

sentit, parla particularment del bàndol republicà, com van viure i com se’ls va tractar 

pel fet de no pensar el mateix que el dictador, com se’ls va castigar per les seves 

idees.  

 

Les raons per les quals he triat aquest treball són les següents: En primer lloc, 

m’agrada molt la història, m’interessa saber què hi havia en un passat, saber com 

hem arribat al dia d’avui, contrastar el passat amb el present i m’agrada molt més si 

tot això té relació amb la meva família i parla de fets que jo també defenso i 

reivindico. En segon lloc, he triat aquest treball perquè tracta d’un tema molt 

personal i penso que reconstruir la vida del meu besavi a partir de les cartes que 

ens va deixar és un treball únic que té un valor sentimental, però també històric. En 

tercer lloc, per mitjà d’aquesta investigació vull aconseguir la restitució històrica de la 

vida d’Andreu Campasols i acomplir amb la seva petició de justícia.  Per acabar, vull 

que aquesta història quedi per escrit perquè ha marcat molt la meva família i ha fet 

que avui en dia pensem de la manera que pensem. També vull que sigui un regal 

per al seu fill, el meu avi, perquè penso que estarà orgullós de poder conèixer i tenir 

la història d’un home com el seu pare. 

Els objectius d’aquest treball són: 

1. Conèixer i explicar la vida del meu besavi Andreu Campasols Padrosa. 

2. Analitzar i classificar les cartes que va escriure a la seva dona Dolors 

Coronas, des del seu festeig fins al dia abans de ser afusellat. 

3. Acomplir la petició de justícia que fa als seus fills o descendents en les seves 

últimes cartes. 
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La metodologia que he utilitzat per elaborar aquest treball és la següent: per 

començar, he elaborat un marc històric que a la vegada es divideix en el context 

històric en què va viure Andreu Campasols Padrosa i en la repressió que va tenir 

lloc durant el Franquisme i que el va afectar directament. A continuació, he deixat 

constància dels fets biogràfics coneguts i com a part central del treball, he analitzat 

les cartes que va deixar, les he separat de forma cronològica i també per temàtica. 

Així mateix, d’acord amb la petició de justícia que reclamava Andreu Campasols en 

les seves cartes, he fet els tràmits necessaris per aconseguir el judici sencer, que 

explico detalladament i finalment, he sol·licitat l’anul·lació del judici al Departament 

de Justícia de Catalunya. 

Tot aquest treball ha estat possible gràcies a les cartes que té la meva família i 

també les que es troben a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. També ha estat molt 

important el testimoni directe del meu avi, Andreu Campasols Coronas, a l’hora 

d’interpretar algunes cartes. 

Tant per situar les cartes en el seu context, com per entendre les situacions que va 

viure el meu besavi, he consultat llibres d’història general i local. Per posar en valor 

les cartes i el seu contingut, l’estudi de Verónica Sierra Blas, Cartas presas, (2016) 

ha estat molt important i aclaridor. I, finalment, el web del Departament de Justícia i 

el Memorial Democràtic del Gencat han estat importants per a realitzar la part final 

del treball de restitució històrica. 

En resum, l’interès d’aquest treball de recerca és personal perquè forma part del 

meu llegat familiar, és íntim perquè parteix de les cartes escrites pel meu besavi a la 

seva dona; però és sobretot històric perquè és el testimoni directe de la repressió 

que van patir molts dels nostres avantpassats. 
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1. MARC HISTÒRIC 

1.1 Context històric 

A continuació es detalla el context històric de la vida d’Andreu Campasols i Pedrosa, 

que transcorre des del 28 de desembre de 1903 fins al 27 de juny del 1940. Durant 

aquests 37 anys, podem distingir tres períodes: 

 

Regnat d’Alfons XIII i dictadura de Primo de Rivera 

Mentre Alfons XIII era menor d’edat, va exercir  la Regència la seva mare, Maria 

Cristina. El seu regnat va començar quan va ser major d’edat, l’any 1902. En aquells 

moments, España encara estava marcada per la derrota en la guerra contra els 

Estats Units i la pèrdua de les restes de l’Imperi colonial de l’any 1898. 

 

L’objectiu d’Alfons XIII era deixar enrere el caciquisme i modernitzar el sistema 

polític. Per fer-ho va dividir el govern en dos partits, és a dir va establir un sistema 

bipartidista. Un partit estava format pels conservadors, amb Maura al cap davant 

que va governar del 1907 al 1909 i l’altre partit,  pels liberals, liderat per Canalejas 

de 1910 a 1912. A partir de l’assassinat de Canalejas, va començar a trencar-se el 

bipartidisme. 

 

El sistema de la Restauració que va instaurar Alfons XIII va començar a fallar a 

partir de la crisi de 1917. En aquella crisi es va fer una vaga general contra el règim, 

es van crear les Juntes de Defensa (moviment corporatiu en l’exèrcit) i una 

Assemblea de Parlament que demanava reformes democràtiques. 

 

Després d’aquest fracàs, al regnat d’Alfons XIII hi havia una gran inestabilitat 

política. Hi havia un augment de la influència dels nacionalistes. Al 1921 va haver-hi 

el desastre d’Annual durant la guerra del Rif, entre les tropes espanyoles i les de 

Abd El-Krim. 

 

El 13 de setembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, en aquell moment capità 

general de Catalunya, va fer un cop d’estat declarant l’estat de guerra. El rei Alfons 
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XIII donava suport a Primo de Rivera. Les causes per les quals Primo de Rivera va 

fer el cop d’estat van ser:  

- El fracàs dels dos partits que havien de governar, no eren capaços de 

fer-ho i van fracassar. Només hi havia dos camins per solucionar la 

crisi, fer que el sistema fos democràtic o implantar una dictadura. 

- El descontent de l'exèrcit per culpa de la guerra del Marroc amb el 

desastre d’Annual. 

- L’increment dels conflictes socials a causa dels efectes de la crisi de 

1917, la primera guerra mundial i la revolució russa. La societat va 

convocar vagues i protestes.  

- L’auge de la radicalització del nacionalisme català. 

- El triomf del feixisme a Italia. 

 

Els objectius del cop d’estat eren anar contra el sistema parlamentari, assegurar 

l’ordre públic i acabar amb el separatisme. 

 

La dictadura es divideix en tres etapes: el directori militar (1923-1925), el directori 

civil (1925-1930) i la caiguda de la dictadura 

- El directori militar: la dictadura era autoritaria. Va suspendre la 

constitució de 1876 i els drets que aquesta comportava, va dissoldre 

les Corts i establir un directori militar presidit per Primo de Rivera. El 

dictador tenia tots els poders (judicial, executiu i legislatiu). 

Va prohibir els sindicats i les vagues per tal de mantenir l’ordre públic. 

Va acusar els nacionalistes catalans de voler trencar la unitat 

d’Espanya. Va prohibir l'ús oficial de la llengua catalana i de la seva 

bandera. A causa d’aquesta prohibició va sorgir un nou partit radical 

català anomenat Estat Català presidit per Francesc Macià.  

L’any 1924 es va formar la Unió Patriotica, l'únic partit legal. Seguia un 

model feixista.  

Abd el-Krim va atacar la zona del Protectorat francès al Marroc. Les 

tropes espanyoles van desembarcar a la Bahía de Alhucemas al 

setembre de 1925 i els van vèncer. Abd el-Krim es va rendir i aquest 

va ser el primer èxit de Primo de Rivera. Aquest li va donar una gran 

popularitat. 
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- El directori civil: l’any 1926, van entrar sis civils al directori. Tots eren 

d’extrema dreta i els més destacats son Martínez Anido, José Calvo 

Sotelo i Eduardo Anuós. L’any 1927 es va constituir l'Assemblea 

Nacional Consultiva, formada per membres de la Unió Patriotica. 

Aquesta va fracassar, ja que van preparar una constitució i no es va 

aprovar. 

Destaca la seva política econòmica dirigida per Calvo Sotelo. En 

aquesta etapa es volia aconseguir prosperitat econòmica reforçant el 

capitalisme a Espanya. Es van subvencionar empreses amb diners 

públics i van començar inversions amb infraestructures com carreteres 

i escoles. Els que més se’n van beneficiar d’aquesta política van ser 

els grans capitalistes. La resta, com els obrers, seguien tenint salaris 

baixos. 

 

- Caiguda de la dictadura: a mitjans del 1928 ja va començar la caiguda. 

Entre les causes d’aquesta caiguda, hi ha l’augment de l’oposició al 

règim i el descontentament de l’exèrcit. L’estat va entrar en crisi per 

raó del capitalisme del directori civil. A causa d’això, va començar la 

crisi de 1929.  

Primo de Rivera va agafar una malaltia i va presentar la seva dimissió 

al rei Alfons XIII, el 27 de gener de 1930. Primo de Rivera va marxar 

exiliat a París on va morir dos mesos després. 

Alfons XIII va voler tornar al règim parlamentari i va nomenar cap del 

govern al general Berenguer. La seva feina era tornar a la Constitució 

de 1876. El govern era com una dictadura, però més feble i per això 

l’anomenaven “dictablanda”. L’agost de 1930 es va firmar el Pacte de 

San Sebastián entre els republicans, socialistes, radicals i catalanistes 

d’esquerra. Van fer un acord que consistia a posar fi a la monarquia. Al 

gener de 1931, el rei va nomenar almirall a Aznar. Aquest va convocar 

eleccions a l’abril i els candidats del Pacte de San Sebastián van 

triomfar. Alfons XIII es va exiliar. Es va proclamar la segona república 

per voluntat de la gent. 
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II república 

La segona república espanyola es proclama el 14 d’abril de 1931, dos dies després 

que el rei Alfons XIII renunciés al tron. Aquesta té tres períodes: el bienni reformista 

(1931-1933), bienni radical-cedista (1933-1936) i el front popular (1936-1939). 

 

Bienni reformista: el 28 de juny de 1931, després de la proclamació de la república 

es van convocar eleccions. Els d’esquerres van guanyar, i després d’algunes 

negociacions, al desembre de 1931, es va aprovar la constitució. Una constitució 

reformista que englobava el sufragi universal, reconeixia el vot de les dones, les 

autonomies de les regions i declarava un estat laic. El govern, presidit per Manuel 

Azaña, era una coalició republicana i socialista. Aquest govern intenta arreglar el 

país amb polítiques reformistes i seguint el que diu la nova constitució. Però, la falta 

de mitjans i l’oposició de certs sectors socials fa que aquesta proposta fracassi. Uns 

exemples del caràcter reformista del primer govern de la república son: concessions 

autonòmiques, obligació d’una educació primària, laica i mixta, el reconeixement del 

matrimoni civil i el divorci o l’expropiació de les terres dels terratinents del país. 

 

Després d’estar dos any al govern, Manuel Azaña dimiteix i la CEDA, partit de 

dretes guanya les eleccions de novembre de 1933. La CEDA i el partit radical van 

formar govern. Al cap davant d’aquest hi havia Gill Robles. Aquest dos anys estan 

caracteritzats per les polítiques contrareformistes i reaccionaries. Al bienni radical-

cedista també se’l pot anomenar bienni negre. Les polítiques contrareformistes fan 

que part de la societat que necessitava reformes s’enfonsés. Un dels grups socials 

més afectats va ser la classe obrera, provocant la revolució obrera de 1934, 

focalitzada a Astúries. 

 

Comença l'última part de la II República, amb eleccions el febrer de 1936. Van 

guanyar la coalició de partits d’esquerra anomenat Front Popular. Aquest govern 

torna a proposar les reformes que els de dretes van parar. Hi ha un descontent 

social que fa que hi hagi dos bàndols, els de dretes i els d'esquerres. 

 

S’acaba l’1 d’abril del 1939, coincidint amb el final de la guerra civil. 
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La guerra civil  

La guerra civil espanyola esclata el 17 de juliol del 1936, quan el govern d'Àfrica es 

revolta contra el govern del Front Popular. Espanya portava molts anys 

d’endarreriments socials.  

 

El caos va començar a Espanya. Les confrontacions entre els dos bàndols cada dia 

anaven a més. El govern no va saber posar-hi un final i van destituir a Alcalá 

Zamora, posant al seu lloc Casares Quiroga, nou president del govern. 

 

A esquenes de tot això, s’estava preparant un alçament militar contra el Front 

Popular a mans del General Mola, qui va reclutar Sanjurjo que estava exiliat a 

Portugal. El motiu pel qual va començar aquest cop d’estat va ser la mort de José 

del Castillo, tinent de la guàrdia d’assalt republicana. Una versió diu que el van 

matar uns falangistes, però l’altra versió diu que van ser els carlistes. Els que 

estaven a favor de José del Castillo com a revenja van a buscar a Gill Robles, líder 

de la CEDA però estava de vacances. Passant per casa de José Calvo Sotelo, gran 

figura de la dreta decideixen endur-se’l a ell i matar-lo. La seva mort va causar una 

gran commoció que va fer que Franco se sumés al cop d’estat liderat per Mola. 

 

Comença la guerra que durarà tres anys (1936-1939). La península queda dividida 

en dos bàndols, els republicans i els nacionals. Els països veïns que van ajudar als 

nacionalistes eren Itàlia, Anglaterra, Alemanya i Amèrica. Mentre que l’únic país que 

va ajudar els republicans va ser la Unió Soviètica. 

 

A finals de setembre del 1936, els nacionalistes decideixen nomenar Franco com a 

“generalísimo de todos los ejércitos”. Al mateix moment, el govern republicà de José 

Giral s’enfonsa i pren el càrrec Largo Caballero. No hi havia voluntaris per a la lluita i 

es va decidir reclutar civils. El bàndol republicà compta amb l’ajuda de les brigades 

internacionals. 

 

Al maig de 1937, Largo Caballero dimiteix i els republicans es divideixen en dos 

grups, comunistes i anarquistes. Manuel Azaña nomena president, Juan Negrín. 
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Poc a poc els nacionals van anar ocupant les terres republicanes. El 25 de juliol del 

1938 fins al 16 de novembre del mateix any, es produeix la batalla de l’Ebre on els 

republicans són vençuts. Cau Catalunya i el general Yagüe entra a Barcelona al 

gener del 1939. Els republicans que poden s'exilien a França i la resta moren o 

queden empresonats. El 27 de febrer, el govern de Franco és reconegut per França 

i Anglaterra. Fet que provoca la dimissió d’Azaña com a president de la República. 

El 28 de març, ocupen Madrid. Al maig es fa el “desfile de la victoria” i l’1 d’abril de 

1939, Franco firma l'últim comunicat de guerra. La guerra espanyola havia acabat, 

donant pas a la dictadura del general Franco, que va durar fins a la seva mort l’any 

1975.  
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1.2. La repressió durant la guerra civil i el franquisme 

La repressió exercida pel franquisme durant els anys 40 es fonamentava en 

diverses lleis que sovint eren ampliades i modificades. Entre elles destaca la Llei de 

9 de febrer de 1929, de responsabilitats polítiques, que va ser anomenada per 

Ramón Serrano Suñer, un dels principals artífex de la repressió d’aquells anys, com 

“la justícia al revés”, ja que s’exigien responsabilitats per fets ocorreguts anys abans 

de publicar-la. 

La repressió dels anys 40 pretenia ser exemplar, es presentaven els represaliats 

com a criminals i no com a adversaris polítics. Per complir aquest objectiu, les 

autoritats franquistes van buscar col·laboradors per exercir la repressió. S’incitava a 

la població perquè denunciés: o s’estava amb el règim o contra el règim. El resultat 

va ser que durant els anys 1939 i 1940 es van produir moltes denúncies, sota 

l’aparença de compliment d’un deure cívic. La majoria de denúncies eren inventades 

i es feien per tal d’aconseguir el reconeixement del bàndol franquista i deslliurar-se 

de qualsevol sospita. 

Fins al juliol-agost de 1939 la premsa informava de les detencions, dels consells de 

guerra, de les sentències i de les execucions. Més tard, les informacions van 

començar a desaparèixer. Al costat d’aquesta informació, hi havia el 

desconeixement de les famílies dels represaliats, que no sabien de què els 

acusaven o quan serien jutjats. Tot plegat, era una manera de mantenir el terror 

entre la població. 

Les persones detingudes per la policia a causa de les denúncies de caire polític 

eren enviades a les presons catalanes. A Girona la presó per a homes era el 

seminari vell i per a dones, era un convent. Aproximadament durant els anys 40, a 

Girona hi havia 2.145 homes i 1.416 dones empresonats (Riquer; Culla, 1989). 
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2. ANTECEDENTS FAMILIARS 

2.1. Biografia 

L’Andreu Campasols i Padrosa va néixer el dia 28 de desembre de l’any 1903 en un 

veïnat anomenat Can Campasols de Sords, un municipi de Cornellà de Terri. 

 

Era fill de Miquel Campasols i Maria Padrosa Planes i tenia sis germans. En 

Francisco, que va ser regidor d’agricultura de l’Ajuntament de Cornellà de Terri 

abans que el seu germà fos alcalde. La Teresa, que treballava de minyona a casa 

d’uns senyors de Girona. I la Lola, la Paula, en Joan (bessó d’en Francisco) i en 

Saturnino. 

 

Va estudiar en un seminari durant vuit anys, gràcies a això va aprendre a llegir i 

escriure. Quan va deixar el seminari, va treballar en diverses feines. De l’any 1930 a 

l’any 1932 va anar a la verema a França (ho sabem perquè es conserven cartes 

seves escrites a Davejean, Tuchan i Estagel d’aquests anys i també el seu 

passaport republicà, on podem veure els segells d’on va viatjar que coincideixen 

amb les dates i llocs). Seguidament, va exercir d’agent d’assegurances (ho diu en 

un reportatge de la revista de Banyoles del gener del 2013). L’any 1933 es va casar 

amb Dolors Coronas. Dolors era de Serinyà, un petit poble al costat de Banyoles. Un 

any després, al 1934 van tenir el seu primer fill, Josep i quatre anys més tard, el seu 

segon fill, Andreu. Durant aquell temps es va afiliar al PSUC, Partit Socialista 

Unificat Català i a la UGT, Unió General de Treballadors. També va formar part del 

Comitè antifeixista de Cornellà durant dos mesos.  

 

Com que els regidors de l’Ajuntament de Cornellà van haver de marxar a files, 

Andreu Campasols va entrar-hi com a membre del sindicat agrícola i membre del 

Comitè. Al novembre del 1937 l’alcalde de Cornellà de Terri, Isidre Colomé va dimitir 

per culpa de les tensions que hi havia dins l’Ajuntament i es va escollir com a 

alcalde a Andreu Campasols.  

 

El seu mandat va durar fins l’abril del 1938, ja que, va ser cridat a files per l’exèrcit 

republicà. Va marxar al front la primavera del 1938. A principis del 1939, quan 

l’exèrcit republicà es va retirar, el van detenir sense tenir-ne proves i el van acusar 



  Història d’unes cartes de presó 

12 
 

d’haver assassinat el secretari de l’Ajuntament de Cornellà. Aquest havia 

desaparegut del municipi a principis de la guerra. El van empresonar a la presó de 

Girona i el van sotmetre a un consell de guerra, que el va condemnar a mort. 

Finalment, el van afusellar el 27 de juny del 1940. 

 

Ateses les circumstàncies que van envoltar la seva vida, Andreu Campasols va 

haver de viure molt temps separat de la seva família. La seva relació es va mantenir 

viva, gràcies a les cartes que enviava a la seva esposa i a les cartes que ella 

responia. Part de la seva vida està continguda en aquestes cartes, que a més de 

constituir un testimoni de la seva relació, tenen un valor històric, ja que relaten tota 

la seva estada a la presó fins al dia abans de la seva execució. 

 

Es conserven 206 cartes i 4 fotografies seves. D’aquestes cartes, 149 corresponen 

al temps que l’Andreu va estar a la presó de Girona; 42 són de quan era al front i la 

resta, són de l'any 1930-1932 de quan Dolors i Andreu festejaven. 
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2.2 Arbre familiar 

 

Per tal de completar la biografia d’Andreu Campasols s’ha intentat reconstruir l’arbre 

familiar.  

 

Primerament, es va preguntar a la família i es va fer un esbós. Seguidament, atès 

que faltaven dades, “les més llunyanes”, es va fer una cerca en els documents 

familiars. Per acabar de completar-lo, es va trucar a l’Ajuntament de Cornellà de 

Terri i al de Serinyà perquè les dades que faltaven eren de persones nascudes en 

aquells municipis. 

 

A l’Ajuntament de Cornellà no tenien les dades dels pares de l’Andreu Campasols ja 

que, són de fa molts anys. Des de l’Ajuntament es va recomanar de trucar al Bisbat 

de Girona. I el Bisbat, finalment va donar el contacte de l’Arxiu Diocesà de Girona, 

des d’on es van indicar les pautes necessàries per trobar-les a la pàgina web. 

 

Al web de l’Arxiu Diocesà, hi ha un apartat on es troben els arxius parroquials. Dins 

d’arxius parroquials s’escull la parròquia convenient i el llibre parroquial (en aquest 

cas de bateig i defunció). Quan s’obre el llibre hi ha un índex on es pot buscar els 

cognoms i amb aquesta cerca s’acaba l’arbre genealògic 

 

A diferència de l'esbós fet per la família es van trobar tres membres nous. Aquests 

eren una noia, que va morir amb tres dies (germana de l’Andreu i en Josep) i dos 

nois: en Saturnino, mort de tuberculosi als 26 anys i en Josep, germà bessó d'en 

Francisco, que va morir als dinou mesos. 
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Figura 1: arbre genealògic 
Font: pròpia 
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3. ANÀLISI DE LES CARTES 
 

Les cartes formen part del que s’ha anomenat l’escriptura del “jo”, l’escriptura que 

reflecteix de manera més fidel la realitat viscuda en èpoques de guerra i de 

repressió. Al costat dels dietaris, de les autobiografies, de les memòries, les cartes 

constitueixen el relat més proper i sincer. 

 

Els presoners de guerra doncs, mantenen el contacte amb l’exterior a través de les 

cartes que envien als seus familiars i aquesta comunicació és l’única cosa que els 

manté vius i esperançats. 

 

Aquest treball se centra en l’estudi de les cartes que Andreu Campasols va escriure 

des de l’any 1930 a l’any 1940 i sobretot durant la seva estada a la presó. 

 

L’anàlisi de les cartes s’ha realitzat seguint el mètode del llibre d’Àngel Vergés i 

Gifra (2015). Es dona el context i es transcriuen alguns fragments importants. 

 

Així mateix, la classificació de les cartes escrites des de la presó, s’ha fet seguint el 

treball de Verónica Sierra Blas (2016), sobre la correspondència carcellera en la 

Guerra Civil i el Franquisme. Podem agrupar les cartes en cartes familiars, cartes de 

testimoniatge, cartes de súplica i finalment cartes en capella. 

 

Andreu Campasols va escriure 149 cartes a la presó. Aquestes cartes són el 

testimoni directe de com era l’estada a la presó, de les dificultats que tenien els 

presoners, de la injusticia de les seves acusacions, en definitiva dels crims de 

guerra que es van comentre durant la guerra civil i la primera època del franquisme. 

 

Cal remarcar que totes les transcripcions literals de les cartes s’han fet conservant el 

vocabulari i l’ortografia encara que hi haguessin incorreccions. 
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3.1 Cartes del festeig 

 

Les cartes del festeig estan datades entre l’any 1930 i l’any 1932. En aquestes vuit 

cartes podem veure com era el festeig de l’època. Ell vivia a Sords, Cornellà de Terri 

i ella vivia a Serinyà. Estan escrites des de Sords, Cornellà de Terri i Banyoles. Les 

dues primeres són en castellà i la resta en català. 

 

El dia 23 de maig del 1930 l’Andreu va escriure per primer cop una carta a la Dolors. 

“Esta es mi primera carta que de mis manos recibes, guárdatela en el corazón para 

que nunca me olvides”. Amb aquest vers comença la història d’amor entre ells dos. 

Totes les cartes les comença dient “estimada Lola”. 

 

En elles s’expliquen el que fan al llarg de la setmana ja que només es veuen els 

diumenges i algun dimecres. Aquestes cartes reflecteixen com l’estima i que n’està 

molt enamorat. 

 

Li pregunta amb freqüència per l’estat en què es troba ella i la seva família. Els dona 

suport. “Confio tu madre estará bien del todo y que tu estarás restablecida del 

resfriado que tenías el miércoles” “Bueno, amb records pels teus pares, es 

despedeix amb milions de petons el teu”. 

 

A través d’aquestes cartes sabem que l’Andreu treballa d’agent d’assegurances a 

Banyoles i que quan pot agafa la bicicleta i la va a veure. 

A continuació es mostra la primera carta d’aquesta relació. 
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Figura 2: primera carta d’Andreu i Dolors 
Font: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 

Figura 3: primera carta d’Andreu i Dolors 
Font: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 
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3.2 Cartes des de França 

 

Durant els mesos de setembre i octubre dels anys 1930 i 1932 Andreu Campasols 

va anar a França i va participar en la verema. Aquest fet el podem saber gràcies al 

seu passaport republicà on consten segells de la frontera i també gràcies a les 

cartes que conservem. Una des d’Estagel (Pirineus Orientals), una des de Tuchan 

(Aude) i dues des de Davejean (Aude). 

 

Totes quatre cartes van dirigides a Dolors Coronas, la seva xicota.  

 

Té una manera particular de dirigir-se a ella a la gran majoria de les cartes: 

“Estimada Lola”, “Estimada Dolores”, “Estimada reieta meva” i “Estimada nena del 

meu cor”. Amb això podem veure que era un home molt carinyós. 

 

L’Andreu li explica el que fa cada dia, amb qui està i a quins llocs va a dormir. Un 

exemple és en una de les cartes des de Davejean, en la qual l’Andreu li explica que 

està treballant a la vinya. 

 

Es pot veure un Andreu intranquil per la situació que té la parella, ella vivint a 

Serinyà i ell a França durant l’època de verema. L’Andreu mai no s’oblida de 

demanar-li com es troba, que fa per allà i li repeteix molts cops que l’estima “el cor 

que jamás podrà olvidarte, teu sempre”. 

 

Al final de les cartes li deixa l’adreça del lloc on es troba, perquè així ella pugui 

enviar-li les cartes.  

 

Tot seguit li deixa una nota “contesta aviat vida meva, intranquil” on es veu la 

preocupació que té per ella. 
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  Figura 4: carta d’Andreu a Dolors Coronas des de Tuchan (Aude) 
Font: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 
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3.3 Cartes des del front 

 

Al novembre del 1937 a l’Ajuntament de Cornellà es va escollir com a alcalde a 

Andreu Campasols Padrosa. El seu mandat va durar fins a l’abril de 1938, ja que va 

ser cridat a files per l’exèrcit republicà. Va marxar al front la primavera del 1938. 

L’Andreu marxa a files sabent que aproximadament en un mes tindrà el seu segon 

fill, l’Andreu. 

 

Les cartes que hi ha des del front estan datades en el període que va des del dia 28 

de maig de 1938, en què escriu la primera carta, fins al dia 17 de gener de 1939, en 

què escriu l’última. Són un total de 42 cartes. 

Totes les cartes s’adrecen a la Dolors, als seus fills i a d’altres membres de la seva 

família. 

 

Entre les cartes de l’Andreu, també se’n conserven algunes de la seva dona Dolors 

juntament amb el seu nebot Jaume Font i el seu fill gran Josep Campasols, escrites 

des de Sords, Cornellà de Terri. 

 

Les cartes de l’Andreu estan escrites des de la Seu d’Urgell, Preixana (Urgell), Valls, 

Manresa i des d’un lloc que no pot especificar, quan es troba en campanya. Això 

queda reflectit en les cartes on parla des de la muntanya: “m’han fet el pase per 

demà marcharme el meu destí cap aquelles montanyes”  

 

A partir d’aquests quatre llocs, podem saber que el batalló al qual pertanyia l’Andreu 

es movia entre Lleida (la major part de les cartes), Tarragona i Barcelona. Cada 

vegada que canvia de localitat, escriu a la seva dona “cuant arribi a puesto i tingui 

una direcció concreta, ja te donaré la direcció per que me contestis”, (...) “no 

m’escriguis fins que tinguis un altre amb la direcció”  

 

En la primera carta que rep l’Andreu de la Dolors i del seu nebot Jaume Font, 

ambdós li fan saber que el nadó que acaben de tenir és un nen molt “hermós” i que 

s’assembla molt a ell. En aquesta carta podem veure una enyorança recíproca: 
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“Josep siempre pide al padre”. Al final li deixen escrita la direcció del seu germà, 

Francisco Campsols, que també està al front, perquè així l’hi pugui escriure. 

 

L’Andreu a totes les cartes mostra preocupació per la seva família. “diguem com 

estás, com també el nostre fillet Josep si está bé”, (...) “no saps lo tranquil i alegre 

que estic al rebre noticies teves”. Hi ha una carta on explica a la Dolors que li ha 

donat a un tal Pere un pa i un pot de llet per a en Josep i l’Andreu. 

 

En alguna carta li demana a la seva dona menjar, alcohol i tabac: “si tens ocasió de 

poderma enviar una miqueta de tabac, en el paquet posí quatre metllons i avellanes, 

vés a la Federació i que et fasin una mica de aquell licor, que va mol bé, per el 

dematí amb els ous aquells”. 

 

En una altra carta l’Andreu li diu a la Dolors: “Lola cuant escriguis ja me dirás si rebs 

las cartas bé i al mateix tems, si sufreixant mol retrás, que segons queixes de alguns 

sembla que no van mol depresa, ja me ho dirás”. Podem sobreentendre que hi havia 

dificultats a l’hora que les cartes arribessin a les famílies o viceversa, segurament a 

causa del lloc on es trobaven els homes com l’Andreu durant el front. 

 

Per la carta del dia 25 de setembre de 1938, sabem que ella l’ha anat a veure 

anteriorment. “soms mol lluny de alli a on vares venir a veurem, així el que are es 

imposible poder venir com vares fer”. Explica també que feien el trasllat de poble a 

poble amb camions. 

 

En una de les cartes dirigida al seu fill Josep, escrita a màquina, li diu que tingui 

cura de la família i que quan torni faran coses junts. És interessant el llenguatge que 

utilitza per dirigir-se a ell, perquè és com si li estigués parlant en persona amb 

llenguatge infantil “quan pugui retornar al vostre costat anirem a un puesto 

totsplegats, i jo i tu amb una quiqueta (bicicleta)”. 

 

En la carta del 18 de desembre de 1938, l’Andreu informa a la seva dona que estarà 

d’escrivent a la Comandancia del Batalló. 
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En una carta escrita a llapis, li explica que no trobi estrany que ha perdut el tinter. En 

aquesta mateixa carta, li explica que està amb un home de Serinyà, amb un de Can 

Valentí i també amb en Vicens del Menut: “me ha abraçat deseguit”. 

 

De tot aquest recull de cartes des del front, se’n desprèn una preocupació perquè el 

seu contingut no sigui exposat a terceres persones. Això s’observa en advertiments 

com el que fa l’Andreu a la seva dona: “et recomano que les meves cartes te les 

guardis totes, no les entreguis a ningú, no les deixis llegir”.  

 

 

 

  

Figura 5: carta d’Andreu a Dolors Coronas, als seus 
fills i família 

Font: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 
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3.4 Cartes des de la presó 

 

Les cartes des de presó són molt importants pel seu contingut històric i el seu 

testimoniatge. 

 

Andreu Campasols va estar empresonat a la presó de Girona (també anomenada 

nevera) des del 27 d’abril de 1939 fins al 27 de juny de 1940, el dia que va ser 

afusellat. Les cartes des de la presó són un total de 149 les quals van dirigides a 

Dolors Coronas, la seva dona. 

 

Estan classificades en quatre subapartats: les cartes dirigides als familiars, les 

cartes de testimoniatge on hi podem veure com era la presó, com s’hi vivia, com els 

tractaven i com ho feia per passar-se cartes amb la Dolors. Les cartes de súplica on 

s’hi veu com demana ajuda a persones externes i les cartes en capella, últimes 

cartes de la seva vida. 

 

 Figura 6: carta des de la presó 
Font: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 
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3.4.1 Cartes familiars 

 

Les cartes familiars eren aquelles que els presoners escrivien a les persones més 

properes i estimades. 

 

Els destinataris d’aquestes cartes són la seva dona Dolors, els seus fills, pares i 

germans. 

 

L’Andreu comença totes les cartes dient: “Mi siempre amada y jamás olvidada 

esposa e hijos, padres y hermanos; Salud al recibo de la presente, yo regular como 

siempre (G.a.D)”. Aquí es veu com a totes les cartes pregunta per la salud de tots 

els esmentats. 

 

A les cartes, s’hi veu reflectida la preocupació per la seguretat, la salut i l’alimentació 

de la seva família. Així com l’amor i l'enyorança que sent cap a ells. A continuació, 

es mostren alguns fragments de les cartes a tall d’exemple.  

 

“(...) pues ya sabes amor mío que mi corazón es y será siempre tuyo, no creas nada 

del que puedan decir los de fuera, y mucho menos en la situación que nos 

encontramos y que bien veo tu cariño donde llega para mí (...)” En aquest petit tall 

de carta es pot veure com l’Andreu mostra la seva fidelitat i amor cap a la seva 

muller. Com també es pot llegir entre línies el coneixement de la situació fora de la 

presó, tot i estant tancat, i la preocupació per la seguretat dels seus. 

 

L’Andreu era un home observador i es va adonar que la seva dona s’estava 

aprimant i li va dir: “(...) te veo muy primeta, y tens que engrexarte; creume (...). Es 

veu la preocupació per si tenen menjar i el seu estat de salut: “(...) pero amor mío, 

de muchas cosas ya puedo pasar, me gustaría más que lo comieses tu y estaria 

más contento (...) 

 

A la carta del dia 12 d’agost de 1939, l’Andreu diu a la seva dona que els farà un 

anell. Seguidament, a la carta del dia 21 d’agost, li diu que trobarà els tres anells i 

que li digui si els agraden i si els van bé. La imatge d’un dels anells figura a l’annex. 
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3.4.2 Cartes testimoniatge 

 

Les cartes de testimoniatge són aquelles en les quals es parla de com era la presó, 

com els tractaven, com s’ho feien per passar les cartes i com aconseguien el 

menjar. L’idioma que utilitzava era el castellà i el català. Començava les cartes en 

castellà i les continuava en català fent burla de la censura. 

 

Pel que fa el menjar, Andreu diu: “Lola de comida sigue bien todos los días al 

mediodía tenemos la comida y bastante (...)”; podem deduir  que no els manca.  

A la carta del 15 d’agost de 1939, Andreu li diu a Dolors: “Referent al que me deias 

del tabaco, he rebut els tres paquets que me dius, y una paquetilla al cistell com 

també el papé de fumar dos llibrets, de papé no me envías que en tinc per are, el 

sabó també el tinc, no te ho deia per que ja te enviaba la coxinereta, ja te ho diré tot 

el que rebi, aixis saberas si arriba tot el que me envias; veritat rateta” Es pot veure 

com la família ajudava l’Andreu. Li enviava menjar i estris per a la neteja personal, 

així com, la preocupació de l’Andreu envers la censura de les cartes. 

 

La censura era un fet a la presó. La roba, les cartes i tot el que la família i els 

presoners s’intercanviaven era revisat pels guàrdies de la presó. Per tant, els 

presoners se les havien d’inventar per poder fer aquests intercanvis. L’Andreu 

explicava com ho feia en alguna de les seves cartes, perquè així la seva dona se 

n'assabentés. A continuació se’n mostra un exemples: “Como te decía, la ropa 

mandala como antes ya me la pasarán y así no sera tan mirada”.  

 

L’Andreu i la Dolors parlaven en clau per burla-se de la censura. A la carta del dia 5 

de novembre de 1939, l’Andreu li diu a la Dolors: “(...) ya me diras si comprendes 

mis letras que si no te las haría mas claras (...) pues ya sabes hemos perdido el 

ter… y no sé como te lo pondrá”. Pel que fa a la frase hemos perdido el ter, sabem 

que tenien una persona dins la presó que els ajudava a passar-se les cartes i que 

en aquell moment ja no hi era i per tant, podien tenir dificultats. 

 

En relació amb la roba, a la carta del dia 19 d’octubre de 1939, l’Andreu diu a la 

seva dona: “Lola veo que los lunes esperando la ropa tienes que llegar muy tarde a 
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casa; verdad, (...). Tal vez sería mejor que Teresa recogiera la ropa los lunes, y tu 

venir los martes como antes lo acias (...). Aquí es veu com els presos podien tenir la 

roba neta amb l’ajuda de les famílies. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7: carta de l’Andreu a Dolors des de la presó 
Font: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 
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3.4.3 Cartes de súplica 

 

Les cartes de súplica són aquelles en les quals els presoners demanen ajuda 

externa, ja sigui a familiars, a amics o a persones de confiança. 

 

Les persones que van ajudar més a l’Andreu van ser la seva dona, els seus pares i 

germans, una persona anomenada Mauricio i l’amo de la Teresa, la seva germana. 

Segons les cartes, Andreu considerava a Mauricio i a l’amo de la Teresa persones 

de confiança amb qui podia comptar perquè l’ajudessin. Referint-se a en Mauricio: 

“(...)ya se su buen obrar, ya le puedes decir que estoy agradecidisimo (...)” 

 

L’Andreu té com a mà dreta a la seva dona. Li encomana tasques com portar la 

carta a l’amo de la Teresa, trobar-se amb en Mauricio i preguntar-li si sap alguna 

informació sobre el seu cas i estar atenta de si el poble vol ajudar-lo o no. 

 

Sap que porta molts dies a la presó i està patint per ell i per la gent del seu voltant 

que l’estima. Per això, demana ajuda als esmentats anteriorment i ho fa sovint a les 

seves cartes: “Lola tens que trovar en Maurici a solas, i digali, si el Ayuntament a fet 

res per mi, per que tot depent dels informes del Poble (...)” “Lola mía, no te canses 

de ir a molestar a Maurici porque si ellos quieren todo irá bien, no tengas la menor 

duda (...)” 

 

Com a resposta de l’ajut, Mauricio Garcia Dorca, oficial primer de l’Ajuntament de 

Banyoles, fa constar que l’Andreu és un home que ha estat molts anys a 

l’Ajuntament de Cornellà fent diverses funcions amb una gran moderació i en 

benefici d’aquest. El certificat consta a la pàgina següent.  
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Figura 8: certificat de Mauricio Garcia Dorca 

Font: pròpia 
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3.4.4 Cartes en capella 

 

Les cartes en capella són les últimes cartes que els condemnats a mort feien per 

acomiadar-se dels seus familiars o bé, per deixar constància de les seves últimes 

voluntats. S’anomenen així no tant pel seu contingut, sinó pel lloc on eren escrites: 

els presos es trobaven en una capella. En algunes ocasions, no era pròpiament una 

capella, però en feia les funcions. 

 

Algunes vegades, a causa de les dramàtiques condicions en les quals es trobaven, 

qui escrivia la carta ho feia per consolar, tranquil·litzar, deixar constància de la seva 

innocència, demanar perdó, demanar justícia i transmetre els seus últims 

pensaments. 

 

Aquestes cartes de comiat no són exclusives de les presons de la Guerra Civil i del 

Franquisme, si no que formen part d’un fenomen universal que té lloc a les presons 

d’arreu del món. Des de temps molt antics, escriure unes últimes paraules era un 

concessió que feien els qui decidien les execucions. 

 

En el cas de la presó de Girona els condemnats eren separats dels altres presoners 

i els portaven a una altra cel·la on esperaven l’aprovació de la pena i l’execució. 

Allà, els condemnats podien confessar-se, fer un testament i escriure les últimes 

cartes. Cal afegir que en aquell lloc se’ls notificava la sentència i els obligaven a 

acatar-la i firmar-la. 

 

A la capella, Andreu Campasols escriu diverses cartes, totes datades el dia 26 de 

juny de 1940. Aquestes es troben dins l’apartat “cartes en capella” dels annexos del 

treball. 

Hi ha dues cartes adreçades a qui ell considera els seus botxins, una carta a la seva 

dona i els seus fills, una carta als seus pares i germans, una carta adreçada a la 

seva dona que conté instruccions respecte de les dues primeres i una per la familia 

en general. 

Cal remarcar que, a diferència de la majoria de cartes que escriu Andreu, aquestes 

últimes cartes són escrites en castellà, segurament perquè no els deixaven fer-ho en 
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català. També s’ha d’assenyalar la qualitat de la seva expressió i la impressió que 

produeix el fet que pugui escriure de manera tan serena, unes hores abans de morir. 

 

 

Carta adreçada a Tomàs Pla (Annex número 4.5) 

Segons es dedueix de la carta, Tomàs Pla dirigeix la Falange Española 

Tradicionalista de Cornellà de Terri juntament amb un grup de persones. Andreu li 

diu que quan rebi la carta, ell ja haurà deixat d’existir assassinat per culpa d’ell i de 

tots els “secuaces” que juntament amb ell dirigeixen la Falange de la seva localitat. 

Explica que ha intentat demostrar la falsedat de les seves acusacions i que ells no 

l’han atès a causa de la seva intransigència i esperit sanguinari. A més, li diu a 

Tomàs Pla que no s’esforci a culpar la Justícia Militar de la seva condemna, perquè 

la sentència de mort és culpa de la seva venjança.  Afegeix que si els jutges i els 

tribunals fessin justícia de veritat, no tindrien en compte els seus informes i farien les 

investigacions pertinents per aclarir els fets. 

En aquesta carta Andreu explica quins càrrecs ha ocupat: secretari del Sindicat 

Agrícola, alcalde durant un període de temps molt curt i membre del Comitè. En tots 

aquests càrrecs ha tractat de manera honrada a tots els seus ciutadans. Fa 

referència a la consigna del Generalísimo Franco per la qual només es podien 

castigar delictes de sang i diu que per poder justificar la seva condemna s’han 

inventat una sèrie de càrrecs imaginaris per fer-lo responsable d’un assassinat.  

Tothom sap que ell és innocent, però els de Falange actuen igual o pitjor que els 

rojos. Quina diferència hi ha entre els passeigs de nit que els falangistes 

recriminaven als rojos i els assassinats comesos sota una aparença de legalitat i 

d’uns Tribunals de Justícia? es pregunta qui té poques hores de vida. 

No obstant això, com diu en totes aquestes cartes, Andreu està convençut que tard 

o d’hora es farà justícia. Li diu que deixa dona i fills i que quan sigui el moment 

reclamaran a la justícia. 
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Carta adreçada a “Tetus de Borgoñá (Annex número 4.4), alcalde (president de la 

Comissió Gestora de Cornellà de Terri) i familiar llunyà de l’Andreu Campasols. Aquí 

ens podem adonar de la crueltat i la bogeria que comportava la guerra, que fins i tot 

s’enfrontaven membres de la mateixa família. 

En aquesta carta trobem els mateixos termes de l’anterior, però en aquesta ocasió, 

es declara víctima de l’odi d’uns quants individus dels Districte, entre els quals hi ha 

de comptar l’alcalde i tots els regidors de l’Ajuntament. Aquests són per Andreu, els 

únics responsables del crim tan monstruós que cometen en la seva persona, només 

pel fet d’haver ocupat uns càrrecs de col·laboració durant la República.  

El seu comiat és: “Sin nada más de particular, le desea su merecido castigo, su 

víctima”. 

 

Carta adreçada a la seva esposa Dolors i als seus fills, Josep i Andreu (Annex 

número 4.1) 

En aquesta carta Andreu li diu a la seva dona que, per culpa d’uns “falsos 

criminales”, com ell els anomena, li han robat l’amor de la seva vida, el seu consol, 

el seu home. 

Esmenta que ell durant el seu mandat no havia fet mal a ningú, al contrari, sempre 

havia fet bé per tothom. Així li paguen, acusant-lo de falsedats monstruoses que el 

portaran a la mort. Anomena a un tal Sr. Visentet com a vengador. Explica que el 

van acusar per ser l’home més viu del poble i que per això li robaran el marit. 

Els demana que mai no s'avergonyeixin del fet que els hi hagin assassinat l’home i 

el pare. Que la culpa no la tenen ells, sinó les autoritats del poble i els falsos 

denunciants. Suplica serenitat i resignació davant d’aquella mala gent i diu que no 

els faltarà el dia que es mereixen. S’acomiada dient: “Adios Eterno. Tu esposo que 

no te olvida” “(guarda bien esta carta esposa mía)” 
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Carta adreçada als seus pares (Annex número 4.2) 

Els hi demana un favor que no dubta que faran. Aquest favor és que cuidin la seva 

dona i els seus fills com si ell fos allà, perquè no se sentin sols. Els diu que junts 

podran superar l’horrible injustícia.  

Desitja que en llegir aquelles tristes notícies els seus pares no es desesperin, però 

els demana com sempre serenitat, tranquil·litat i resignació. 

Els hi diu “padres ya sabéis que vuestro hijo Andrés es asesinado injustamente, 

inocentemente, por falsas acusaciones. No tenéis que avergonzaros ni un solo 

momento” 

S’acomiada dient “un último adiós y un eterno abrazo, vuestro hijo”. 

 

 

Carta adreçada a la seva dona, Dolors (Annex número 4.6) 

En aquesta carta l’Andreu li encomana a Dolors un seguit d’ordres que haurà de 

realitzar quan li arribin les cartes dirigides als seus botxins, Tomàs Pla i Tetus de 

Borgoñá. 

“Trobaràs 2 cartes, una per en Pla i l’altra per l’alcalde, treu-ne una còpia de les 

dues i te la guardes per un altre dia, després de fer-ne la copia, poses un sello i les 

tires a correus de Girona perquè les rebin”  

L'adverteix que no copiï les cartes a mà ja que, com que els destinataris són dolents 

podrien molestar-la a ella. 

Hi deixa una postdata en què demana que quan arribi el moment de demanar 

justícia als traïdors, interroguin el seu fals denunciant, l’agutzil, així veuran fins on 

arriba l’amistat dels seus companys. 
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Carta adreçada a la familia en general, “Lola mia, hijos queridos, padres y 

hermanos” (Annex número 4.1) 

Si bé aquesta carta porta la data del dia abans del seu afusellament, podem deduir, 

per la manera de començar-la “Amadísima Lola mía, hijos queridos, padres y 

hermanos” que en el moment en què l’escriu encara no sap que és l’últim dia de la 

seva vida. Aquesta salutació la feia en la gran majoria de les cartes de cada dia. 

Parla del menjar que li arriba, de com estima moltíssim els seus fills i la seva dona, 

però en cap moment diu adéu i deixa entendre que s'està acomiadant. 
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4. RESTITUCIÓ HISTÒRICA 

4.1 Judici 

El parlament de Catalunya el 4 de juliol de 2017 aprovava la Llei 11/2017, de 

reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Aquesta Llei té un article únic que 

es transcriu a continuació: 

Article únic 

Reparació jurídica de les víctimes del franquisme 

De conformitat amb el conjunt de l'ordenament jurídic, que inclou normes tant de 

dret internacional com de dret intern, es declaren il·legals els tribunals de 

l'Auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria 

de la IV Regió Militar, que van actuar a Catalunya a partir de l'abril de 1938 fins al 

desembre de 1978, per ésser contraris a la llei i vulnerar les més elementals 

exigències del dret a un judici just. I, en conseqüència, es dedueix la nul·litat de ple 

dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes 

instruïdes i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel 

règim franquista. 

Així mateix, en la disposició addicional primera d’aquest text legal s’autoritza a 

l’Arxiu Nacional de Catalunya perquè elabori una llista dels processos instruïts i 

de les sentències adoptades d'acord amb el Ban del 28 de juliol de 1936, el Decret 

del 31 d'agost de 1936, el Decret número 55 de l'1 de novembre de 1936, la Llei del 

2 de març de 1943, la Llei del 18 d'abril de 1947, el Decret 1794/1960, del 21 de 

setembre, i el Decret llei 10/1975, del 26 d'agost, en què constin el número de 

procediment, la persona física o jurídica encausada i la condemna imposada. 

En aquesta llista (annex número 7) hi figuren les dades del judici sumaríssim contra 

Andreu Campasols Padrosa: 

CAMPASOL PADROSA, Andrés 

Home 
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Consells de guerra 

Procediment: Sumaríssim 

Núm. de causa: 000731 

Data d’inici de causa/ data d’aprovació de la sentència: 1939/1940 

Pena: Mort executat/da   

Referència: 49053 

 

S’observa una variació en el cognom de l’Andreu que es manté en tota la 

documentació que s’ha utilitzat en aquest treball. En ocasions el cognom és 

Campasols i en d’altres Campasol. En tota la documentació del judici, es manté 

aquesta segona forma, tot i que els seus descendents han conservat la primera. 

Un cop obtingudes les dades del judici, se sol·licita via e-mail l’expedient sencer a 

l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona. Des de l’Arxiu s’accedeix a 

la petició, de manera que es poden extreure fotografies de tota la documentació, 

que figura com a annex en aquest treball. 

El judici 

Els implicats en un judici sumaríssim podien ser acusats de tres delictes tipificats al 

Codi de Justícia Militar: el de rebel·lió o adhesió a la rebel·lió militar, el d’auxili per 

cometre la rebel·lió militar i el d’excitació a la rebel·lió militar. 

Andreu Campasols Padrosa és acusat d’adhesió a la rebel·lió en les actuacions 

número 731, iniciades el dia 29 d’abril de 1939, mentre ell es trobava en presó 

preventiva. 

Aquests tipus de judicis tenien dues fases, la fase sumària i la fase plenària. La fase 

sumària començava per una denúncia o per les actuacions d’ofici que realitzava la 

Guàrdia Civil. A partir d’aquesta denúncia o de l’atestat realitzat per la Guàrdia Civil, 

un jutge instructor nomenat per l’auditor de guerra iniciava l’expedient. 
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En el cas contra Andreu Campasols i Padrosa, el tinent auditor delegat de la 

Delegació de Girona de l’Auditoria de Guerra, el dia 28 d’abril de 1939, envia un ofici 

al Jutjat Militar número 2 de Girona, en el qual adjunta l’atestat instruït per la 

Guàrdia Civil de Banyoles, relatiu a diversos veïns de Banyoles. Demana al jutge 

que dedueixi un testimoniatge de tot allò que fa referència a Andreu Campasols i 

que instrueixi contra ell el judici sumaríssim d’urgència número 731. Així mateix, 

informa al jutge instructor que “el mentado sujeto” es troba en presó preventiva. 

El jutge instructor del cas és l’alferes honorífic del cos jurídic militar, Manuel Sors 

Patallo i actua com a secretari Eloy Noguera González. El secretari transcriu i 

certifica la declaració d’Andreu Campasols i Padrosa en l’interrogatori efectuat per la 

Guàrdia Civil. 

En primer lloc, se li pregunta si pertany a algun partit polític o sindical, si ha ocupat 

algun càrrec i si ha participat en alguna actuació contra el “Glorioso Movimiento 

Nacional”. Andreu respon que estava afiliat a la UGT, però que no hi exercia cap 

càrrec i que va formar part del Comitè antifeixista de Cornellà durant uns dos mesos. 

En segon lloc, se li demana si va participar en la crema de Rafael Fontanet Vilahú i 

d’un senyor que té per cognom Vidal. Ell respon que no en va formar part i que no 

coneixia aquestes persones. Diu que va ser informat que a la carretera de Pujals 

dels Cavallers hi havia cinc cadàvers. Que s’hi va traslladar juntament amb Martín 

Zafra Panadero (el qual figura en l’atestat policial, com una de les persones 

investigades) i el metge de Cornellà i que va ordenar a les persones que hi havia 

allà, entre elles Juan Frigola, que els enterressin. Afegeix que mentre ell hi va ser no 

es van cremar aquells cadàvers i que algunes de les persones que hi eren presents 

li van comunicar que s’havien enterrat. 

En tercer lloc, li pregunten si portava alguna arma i ell manifesta que portava un 

mosquetó i que el va entregar al comitè. També se li demana si té el rellotge del 

secretari del poble, que havia estat assassinat. Ell diu que no va presenciar aquell 

assassinat i que no sap on és aquell rellotge. 

En quart lloc, se li demana si va obligar a fer cremar les imatges i altres efectes del 

clero. Ell respon que juntament amb el comitè va anar a segellar les esglésies, 

d’acord amb el mossèn, per tal d’evitar que altres comitès les cremessin. 
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Finalment, se li pregunta si va robar la màquina d’escriure i altres objectes de la 

rectoria de Sors i diu que no ho va fer. 

En aquest primer interrogatori, surt l’assassinat del secretari, però a ell només se li 

demana per un rellotge. A mesura que anirà avançant el judici, l’acusació se 

centrarà en aquest assassinat i en la suposada participació de l’Andreu. 

Amb aquest atestat es comença la tramitació del procediment. El jutge instructor 

ordena la ratificació de la denúncia, demana testimonis que puguin aportar alguna 

informació i sol·licita informes al director de la presó, a l’Ajuntament i a la Falange 

local. 

Trobem un informe, signat el dia 1 de maig de 1939, en què l’alcalde, Marcelo Coll, 

diu: “Que de los antecedentes obrantes en esta Alcaldía e informes adquiridos, se 

trata de un individuo de antecedentes revolucionarios, el cual formó parte del 

Comité revolucionario de esta localidad, ocupó más tarde el cargo de secretario del 

Sindicato Agrario, figuró como afiliado al Partido Socialista Unificado de Cataluña y 

en representación del cual formó parte del Ayuntamiento siendo elegido Alcalde del 

mismo.” 

Així mateix, dona els noms de dues persones “de derechas” que podrien conèixer la 

seva actuació: Vicente Falguera Canals i Pedro Anglada Vehí. 

També hi trobem un informe de la Falange local de Cornellà de Terri, signat per 

Tomàs Pla. L’informe a part d’enumerar els càrrecs que va tenir Andreu Campasols, 

diu que va ser autor de la detenció i encarcerament de persones afins al 

Generalísimo, que mentre ell va ser alcalde, es van robar els aparells de ràdio de les 

cases de “dretes”, es van talar boscos, es van incendiar mobles de la casa del 

secretari, es va assassinar al secretari, es van cremar esglésies, es van saquejar 

cases, es van requisar cotxes i altres activitats. 

L’informe diu que tots aquests fets són de domini públic però que és difícil trobar 

persones “del caràcter interesado”, en referència a testimonis que puguin aportar 

alguna informació. 
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A continuació trobem les declaracions dels testimonis proposats per l’alcalde, Pedro 

Anglada Vehí i Vicente Falguera Canals i també, la declaració de José Padrosa 

Planas. 

Les tres declaracions, efectuades el dia 10 de maig de 1939, es limiten a corroborar 

els fets esmentats en l’informe de la Falange. En el cas de Vicente Falguera 

Canals, es deixa constància que, juntament amb dos sacerdots, va ser detingut i 

empresonat per Andreu Campasols i que va passar dos mesos a la presó. 

El dia 11 de maig Andreu Campasols compareix davant del jutge instructor i ratifica 

la declaració que va fer davant la Guàrdia Civil. Accepta que mentre va ocupar el 

càrrec d’alcalde es va fer tala d’arbres i es van imposar algunes multes i nega totes 

les altres acusacions. 

Fins a aquest moment del judici, les acusacions contra Andreu Campasols són 

genèriques i no se li imputen directament a ell. 

Apareix, però un segon informe de la Falange local, elaborat per Tomàs Pla el dia 

15 de juny de 1939, en què es parla de l’assassinat del secretari i es diu que la nit 

en què va ser detingut a Barcelona el secretari, el comitè del qual formava part 

l’Andreu va marxar fora del poble. Afegeix que com que l’assassinat no va ser a la 

seva localitat, no es pot concretar la data, si bé Tomàs Pla creu que va ser a l’agost 

de 1936. 

Afegeix que Vicente Falgueras i els dos sacerdots no van ser assassinats i que ells 

mateixos ho poden corroborar. També dona el nom de dos testimonis més: 

Francisco Olivé i Juan Costa Brugué. Aquests dos últims testimonis no figuren en 

l’expedient. 

Tomàs Pla també presta declaració com a testimoni particular en la causa. Declara 

que Andreu Campasols es va distingir “grandemente” durant les eleccions del febrer 

de 1936, que van donar la victòria al Front Popular. 

Llavors l’acusa d’haver sortit armat des dels primers moments de l’alçament del 

Moviment Nacional. Durant la seva permanència en el Comitè, segons Tomàs Pla, 

el secretari de l’Ajuntament, el senyor Benito Feliu Compte, va ser detingut a 
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Barcelona i continua dient: “i es de dominio público que el día de su detención 

salieron varios miembros del Comitè de Cornellà, entre los que figuraba el Andrés 

Campasol, diciéndose asimismo que éste le había dado uno de los tiros que le 

causaron la muerte.” 

A partir d’aquesta declaració, trobem la declaració de Jaime Comas Nadal, que 

repeteix les acusacions de Tomàs Pla contra Andreu Campasols i concreta que va 

ser aquest últim qui va disparar el segon tret que va causar la mort al secretari. Cal 

destacar que aquest testimoni, Jaime Comas Nadal, torna a declarar el dia 29 

d’agost de 1939. En aquesta segona declaració ratifica el que havia dit en la primera 

ocasió i quan el jutge li demana que concreti els fets que van ocasionar la mort del 

secretari, torna a argumentar que era de “domini públic” i afegeix que en el poble de 

Cornellà de Terri no hi cap persona que presenciés “tal hecho salvaje” ja que 

l’assassinat es va cometre a Tordera. 

El dia 29 d’agost de 1939 també declara Leonor Vinardell Prat, la dona del secretari 

assassinat, que es refereix a Andreu Campasols com la persona de més cultura 

dins del Comitè revolucionari de Cornellà de Terri i per aquest motiu, la persona més 

destacada. La senyora Vinardell també atribueix a Andreu Campasols un dels trets 

que va causar la mort al seu marit 

Abans de la segona declaració de Jaime Comas Nadal, en l’expedient hi figura un 

informe de la Guàrdia Civil de Banyoles de data 24 d’agost de 1939, en el qual es 

diu “(...) el rumor público general es que fue dicho sujeto el que dio el segundo tiro al 

malogrado secretario, considerando por todo ello el Sargento que suscribe que la 

libertad de dicho sujeto sería un grave peligro para Nuestra Gloriosa España”. 

En aquesta fase sumària, hi ha també un testimoniatge d’una denúncia interposada 

pel senyor Juan Espriu Cullells, mossèn de la Parròquia de Sors, contra diversos 

membres del Comitè revolucionari de Cornellà, entre els qual Andreu Campasols. 

Els acusa d’haver saquejat i destruït tot el que hi havia a l’Església i a la rectoria. La 

denúncia es basa en el que li han explicat dos testimonis oculars fidedignes, ja que 

el mossèn era un dels que va detenir i empresonar Andreu Campasols, juntament 

amb Vicente Falguera. En el moment en què es van produir aquests fets, Juan 

Espriu era a la presó. En la declaració posterior a la denúncia, ratifica el que havia 
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denunciat i diu que Andreu Campasols era el més destacat del Comitè per tenir una 

cultura superior als altres. 

Amb tota la informació de les diligències practicades pel Jutge Instructor, el senyor 

Manuel Sors Patallo, el dia 1 de setembre de 1939, redacta la interlocutòria resum, 

en què explica els fets imputats a l’acusat, Andreu Campasols. Cal destacar que en 

el relat dels fets, atès que no s’ha aconseguit cap testimoni directe de l’assassinat 

del secretari, se li atribueix l’assassinat “diciéndose que el Andrés Campasols fue el 

que le dio el tiro de gracia”. 

A partir d’aquest moment, les actuacions es traslladen al Consejo de Guerra 

Permanente. 

Comença així la fase plenària del judici. El dia 19 de gener de 1940, a Girona, té lloc 

el Consell de Guerra. En els Consells de Guerra, el secretari era l’encarregat d’obrir 

la sessió i de llegir el resum de les actuacions. Llavors el Fiscal prenia la paraula i 

demanava la pena màxima contra els processats. A continuació, el defensor 

demanava la pena mínima. També es concedia la paraula al processat que 

normalment es ratificava en la seva declaració anterior. Finalment, el tribunal, format 

per cinc persones (un president amb categoria de cap de l’exèrcit, tres vocals, amb 

rang d’oficials i un cinquè que havia de pertànyer al Cos Jurídic Militar), es reunia 

per deliberar i dictar sentència. 

L’acta del Consell de Guerra contra Andreu Campasols és un imprès en el qual 

només s’hi afegeix el nom de l’inculpat, la pena de mort sol·licitada pel Fiscal, la 

màxima benevolència sol·licitada pel defensor i la ratificació de la declaració que 

Andreu Campasols havia prestat anteriorment. 

La sentència es va dictar el mateix dia en què va tenir lloc el Consell de Guerra. Es 

tractava d’una sentència ferma, és a dir, que no s’hi podia interposar cap recurs en 

contra. 
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Figura 9: sentència del judici d’Andreu Campasols Padrosa 
Font: Arxiu Tribunal Militar de Barcelona 
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A continuació l’Auditoria de Guerra aprovava la sentència, la declarava ferma i 

l’enviava al Jutge Instructor perquè executés la pena. 

El 27 de juny, a la una de la matinada, a la presó de Girona, se li llegeix i 

notifica la sentència a Andreu Campasols Padrosa, el qual “debido a su estado 

de ánimo” no la firma i ho fa en el seu lloc, el director de la presó. 

El document número 24 de l’expedient és el certificat en extracte de l’acta de 

defunció. Es deixa constància que Andreu Campasols Padrosa va morir el dia 27 de 

juny de 1940 i que va morir “a consecuencia de colapso cardiaco; ignorándose 

las demàs circunstancias”. 

El juliol de 1944, després de deixar constància de l’expedient i de la pena imposada 

en L’Estadística Criminal de Guerra, les actuacions s’arxiven a la Capitania General 

de 4a Región Militar. 

L’any 1980, quaranta anys després, Dolors Coronas Garganta, com a vídua 

d’Andreu Campasols Padrosa, sol·licita la còpia de la sentència en què consta 

l’afusellament del seu marit, per tal de poder sol·licitar la pensió de vídua de guerra. 

No aconsegueix la còpia, només la confirmació que Andreu Campasols va ser 

condemnat a mort, per un delicte de rebel·lió militar pels fets realitzats amb motiu de 

la Guerra civil que va tenir lloc entre els anys 1936 i 1939. 

Cal remarcar que fins l’any 1997 no es permet als particulars consultar els 

procediments judicials militars incoats a Catalunya en el període immediatament 

posterior al final de la Guerra civil. 
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Conclusió 

Després d’analitzar tot el judici podem concloure que Andreu Campasols Padrosa, 

va ser afusellat per la seva ideologia, per participar activament en les eleccions de 

1936, per les actuacions que va fer el Comitè revolucionari de Cornellà de Terri, del 

qual formava part, entre elles l’assassinat del secretari de l’Ajuntament, Benigno 

Feliu Compte. Que al llarg de tot el judici no es presenta cap prova que demostri que 

Andreu Campasols va assassinar al secretari i que tots els testimonis afirmen que 

és de domini públic, sense poder aportar cap testimoni directe. 

Que com en tants d’altres casos es va construir un suposat delicte per poder 

justificar la pena de mort. Perquè del que es tractava era d’eliminar tots els 

adversaris polítics i de castigar durament tots aquells que no eren afins al règim. 

Podem constatar que no va tenir una defensa justa, que no hi va haver cap testimoni 

que declarés al seu favor i que el seu defensor, només es va limitar a sol·licitar la 

màxima benevolència. 

Andreu Campasols en les cartes en capella que s’han ressenyat anteriorment va 

acusar Tomàs Pla, Tetus de Borgonyà (pseudònim de l’alcalde d’aquell moment), i 

Vicente Falguera com els responsables de la seva mort i els va prometre que algun 

dia es faria justícia. 

Després de l’anàlisi de tota la causa podem corroborar, que Andreu Campasols 

tenia raó i que a més aquestes tres persones, amb la complicitat de la Guàrdia Civil i 

de tot l’aparell de Justícia Militar van construir un relat fals, que no es van molestar a 

provar, per tal de justificar el seu assassinat. 

A Girona el nombre total d’afusellaments com a resultat dels Consells de Guerra, va 

ser de 514 entre els anys 1939 i 1941. Totes aquestes execucions es van realitzar 

en un camp situat al costat del cementiri de Girona. (Clarà, 2001) 

Per testimoni directe familiar, sabem que Andreu Campasols Padrosa va fer saber a 

la seva dona que abans de morir es lligaria un filferro al peu, perquè el poguessin 

identificar en el cas que l’enterressin en una fossa comuna.  
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4.2 Anul·lació judici sumaríssim 

 

Un dels objectius d’aquest treball, era acomplir la petició de justícia realitzada per 

Andreu Campasols Padrosa als seus descendents en una de les sis últimes cartes. 

Amb l’anàlisi minuciosa del judici i la comprovació que no es va poder provar la seva 

culpabilitat es demostra que va ser acusat injustament. Falta, però, un últim tràmit: 

l’anul·lació del judici. 

Per fer-ho possible es va sol·licitar al Departament de Justícia, d’acord amb la Llei 

de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, la nul·litat del judici contra 

Andreu Campasols Padrosa, tal com queda reflectit en l’article únic de la llei 

esmentada. 

Seguidament s’adjunta la carta del Director general de Dret i d’Entitat Jurídiques i el 

certificat expedit per Carles Mundó i Blanch, conseller de justícia, el dia 20 de juliol 

de 2017. 



  Història d’unes cartes de presó 

45 
 

 

Figura 10: carta del Departament de Justícia 
Font: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
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  Figura 11: certificat d’anul·lació del judici 
Font: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
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CONCLUSIONS 

Els objectius d’aquest treball eren: conèixer i explicar la vida del meu besavi Andreu 

Campasols Padrosa, analitzar i classificar les cartes que va escriure a la seva dona 

Dolors Coronas, des del seu festeig fins al dia abans de ser afusellat, i finalment, 

acomplir la petició de justícia que va fer als seus fills o descendents en les seves 

últimes cartes. 

Quant al primer objectiu, he complert el que em proposava. He pogut aprofundir en 

la vida de l’Andreu fins al punt de descobrir que tenia dos germans que la família no 

sabia que existien. També, he pogut configurar un perfil més acurat de la seva 

personalitat, ja que a través de les cartes es reflecteix com va viure i com va 

estimar. També per mitjà dels testimonis del judici, he pogut saber, que d’entre el 

seu cercle, era considerat com un home de cultura, la qual cosa el feia destacar de 

la resta.   

Respecte del segon objectiu, també l’he pogut resoldre. Vaig ordenar totes les 

cartes en dos carpesans i en vaig fer una primera llegida. En tornar-les a llegir vaig 

classificar-les tal com ha quedat reflectit anteriorment. Aquesta classificació m’ha 

permès analitzar-les i extreure’n la informació més rellevant. Però també, el fet de 

contextualitzar-les en el moment històric, m’ha permès entendre el que es deia entre 

línies i extreure’n el valor històric que mereixen. 

A més, també a partir de la bibliografia consultada, m’he posat en contacte amb 

dues persones que prèviament, havien estudiat les cartes d’Andreu Campasols 

Padrosa: Àngel Vergés Gifra i Miquel Rustullet Noguer. Al senyor Miquel Rustullet 

vaig tenir l’oportunitat de fer-li una entrevista que figura a l’annex d’aquest treball. 

Pel que fa al tercer objectiu, he acomplert la petició de justícia que va fer l’Andreu 

als seus fills i descendents en les cartes en capella. Per fer-ho, he explicat 

detalladament el judici amb la finalitat de demostrar que va ser totalment injust i que 

es va construir una acusació sense aportar cap prova que la pugués sostenir i que 

Andreu Campasols no va tenir una defensa legítima. Malgrat que no hi havia proves, 

se’l va condemnar a mort. L’anul·lació del judici sumaríssim d’urgència número 

731/1939, d’acord amb la la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, 
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constitueix la restitució històrica que mereixia el meu besavi i l’objectiu final d’aquest 

treball. 

Per concloure, crec que la vida del meu besavi continua tenint un valor familiar, però 

també històric. I és per això, que m’agradaria en un futur reflectir aquesta història en 

un llibre on es pugui llegir tot el recull de cartes i els documents que s’han utilitzat 

per realitzar aquest treball. 
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ANNEXOS 

Annex 1: CORREU A ÀNGEL VERGÉS I GIFRA 
 

Bona tarda, Sóc la Marina Rosés Campasols, alumne de segon de batxillerat a 

l'institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell. Estic fent el treball de recerca sobre 

l'Andreu Campasols Padrosa, el meu besavi i m'agradaria saber d'on va treure la 

informació en la qual diu que en Tetus de Borgonyà és un familiar llunyà del mateix 

Andreu (pàgina 269) Tinc aquest dubte perquè a les cartes veig que ell també parla 

amb la Dolors d'aquest home, un dels seus acusadors. 

Atentament, 

Marina Rosés Campasols 

Resposta d’Àngel: 

Hola Marina,  

Perdona el retard en contestar-te però tinc molts fronts oberts i avui m'he entretingut 

a buscar papers...    

En primer lloc espero felicitar-te pel teu treball. El teu besavi va ser injustament 

repressaliat i encara no s'ha fet justícia a la seva memòria, ni a la d'en Pey. 

La informació que dius la trec d'una carta (18-2-40) de l'Andreu a la seva dona i no 

de cap font oral:  

"Veix me dius que has trobat en Tetus, dons digas a la mare que deia si éram 

parens, que el trobi i fes-li memòria, que si ells volen me treuran de seguida."  

El parentiu devia ser molt llunyà... I em vaig basar en això.  

En tot cas, tinc papers perquè vaig anar a consultar el judici sumaríssim que van fer 

al teu avi i si ha algun detall que t'interessa estic a la teva disposició.  

Pensa que encara hi ha gent a Cornellà que no vol que es remogui el passat, 

perquè aquest poble va voler tancar l'episodi de la Guerra Civil amb l'assassinat del 

teu besavi i de qui va ser cap del comitè. És una vergonya de poble, perquè tothom 

a Cornellà sabia que l'Andreu era innocent. Una persona que ha treballat el tema de 

l'Andreu és en Miquel Rustullet. Si t'interessa et puc passar el  seu correu.  
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Ah, per cert, en l'episodi del teu besavi no vaig seguir el que em va dir en Joan Giró 

"Oceller" que no em va recoèixer mai el que havia passat, sinó que va continuar 

amb la versió oficial que el teu besavi havia mort en "Benigne Feliu". Evidentment, 

ell no ho va fer perquè no estava al Maresme. I tal com diu ell "A Cornellà fins i tot 

els gats saben que soc innocent":  

Gràcies per la feina que fas Marina  

Àngel Vergés Gifra  

 

Annex 2: ENTREVISTA A MIQUEL RUSTULLET 
 

● Vostè coneix a l’Andreu Campasols Padrosa o a algun membre de la 

seva família? 

L’Andreu Campasols, no el vaig coneìxer mai. Jo vaig néixer el 1945, quan ell 

ja havia estat afusellat. Vaig parlar i enraonar amb els seus dos fills, en Josep 

I l’Andreu. 

 

● Quina informació rellevant en sap d’ell? D’on l’ha tret? 

La informació que sé de l’Andreu és provinent dels continguts de les cartes. I 

de la lectura del judici militar. 

 

● Què és el que el va motivar a informar-se de la seva història? 

Junt amb un altre company, l’historiador Jordi Galofré, especialitzat amb els 

temes de la Guerra Civil i la repressió franquista, que ens vam interessar per 

investigar els casos més punyents que van tenir lloc a la nostra comarca. 

 

● En sap alguna cosa de la repercussió del seu afusellament al poble de 

Cornellà? 

En els ambients o cercles de persones més grans del poble sí que es coneix i 

se’n parla d’aquest fet, saben que es va afusellar el seu alcalde, un fet prou 

rellevant. Diria que no en parlen obertament, però sí que hi ha memòria 

d’aquest tràgic fet. 
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● Sap si algú va intentar ajudar-lo mentre era a la presó? 

Ho desconec. Per la lectura de les cartes consta d’alguna persona de la 

família, la germana Teresa, que van donar-li molt de suport, a part, 

evidentment, de la seva dona Dolors. Molt sovint parla d’en Maurici, el qual 

l’Andreu hi té dipositada tota la confiança. 

● Si s’ha llegit totes les seves cartes, quina o quines en destacaria? 

He llegit atentament la gran majoria de les cartes. Per mi les que trobo més 

emotives són les darreres, quan l’Andreu veu que se li acaba el temps. 

A banda de les últmes, de la vigilia de l’afusellament, n’hi ha una la del 7 de 

juny de 1940, on se n’adona que el temps se li escurça molt ràpidament, fa la 

comparació entre un de Serinyà i ell. Fa observar a la seva dona que el 

company de Serinyà va tenir el judici el desembre i veu que ell el que el va 

tenir el gener se li esgota el temps, li queda un mes. Per desgràcia no es va 

equivocar. 

 

● En el judici, declaren com a testimonis les persones següents: Pedro 

Anglada Vahí, Vicente Falguera Canals, José Padrosa Planas, Tomás 

Pla, Jaime Comas Nadal, Juan Espriu Cullells. Té alguna informació 

rellevant sobre aquestes persones? 

  No.  

 

● El dia abans de ser afusellat, l’Andreu escriu dues a cartes, als qui 

considera els seus botxins. Una l’adreça a Tomàs Pla, cap local de 

Falange i l’altra, a Tetus de Borgonyà. Sap qui era aquesta última 

persona? 

En Tetus, de Borgonyà, sé de quina família era. Les referències orals que 

m’han arribat d’aquesta persona el deixen molt malament, un home sinistre i 

de mala llet, em diuen. 
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● Per quina raó creu que a Cornellà de Terri no s’ha investigat el que va 

passar? 

El règim franquista va perdurar fins el 1975, per tant quan les possibles 

investigacions podrien haver començat, en el període de la transició política, 

havien transcorregut molts anys. La manca de persones que actualment 

podrien testimoniar de forma directa sobre aquells fets crec que fan molt 

difícil una investigació plenament objectiva. Per sort hi ha els treballs de 

caràcter històric que almenys restitueixen el bon nom de l’Andreu Campasols 

Padrosa.   

 

 

Miquel Rustullet Noguer  
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Annex 3.1: PERTINENCES DE L’ANDREU: anell pel seu fill Andreu Campasols 
Coronas 
 

 
 
Annex 3.2: PERTINENCES DE L’ANDREU: pistola 
 

 
 
Annex 3.3: PERTINENCES DE L’ANDREU: tabaquera pel seus fills 
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Annex 3.4: PERTINENCES DE L’ANDREU: passaport republicà 
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Annex 4.1: CARTES EN CAPELLA: destinada a la família 
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Annex 4.2: CARTES EN CAPELLA: destinada als seus pares i germans 
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Annex 4.3: CARTES EN CAPELLA: destinada a Dolors I 
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Annex 4.4: CARTES EN CAPELLA: destinada al Sr. Tetus de Borgonyà 
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Annex 4.5: CARTES EN CAPELLA: destinada a Sr. Tomàs Pla 
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Annex 4.6: CARTES EN CAPELLA: destinada a Dolors II 
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Annex 5: MULTA A DOLORS CORONAS GARGANTA 
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Annex 6 : NOMENAMENT HONORÍFIC DE JOAQUÍN URIARTE VIDAL, ADVOCAT 
DE L’ANDREU CAMPASOLS: 
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Annex 7: LLISTA PROCEDIMENTS JUDICIALS MILITARS 
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Annex 8: SOLICITUD DEL JUDICI  
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Annex 9: JUDICI 
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