REPRESALIAT: Melchor Montoya Gallardo12 'el Churrio3'

En el Consell de Guerra que hem utilitzat per a fer aquesta biografia 4 es van
condemnar 25 persones, i entre ells en Melchor Montoya Gallargo. Aquest judici
rebé el nom genèric de Sumarísimo Ordinario “Causa General de Olesa de
Montserrat”. El judici se celebrà a l’Ajuntament de la mateixa vila, del dia 28 al
30 de desembre de 1942. La defensa dels acusats la realitzaren oficials de
l’exèrcit. En total hi participaren set olesans, testimonis de càrrec, en cap cas la
defensa féu cap declaració que els desacredités.
Nascut a Mojácar (Almeria), l’any 1909, fill de Francisco Montoya i Francisca
Gallardo es casà amb Luisa Bizcaino Grima i tingué 4 fills. Militant de la CNT a
Olesa de Montserrat. Quan residia a Mojácar, era carnisser, però a Olesa consta
com a jornaler; treballava a la fàbrica tèxtil Indústries Sánchez.
Al Sumaríssim del Jutjat núm.2 de Terrassa hi consten diversos testimonis de la
causa. Allí hi podem llegir que el Melchor va ser detingut a Mojácar i hi trobem
l’informe de la Guàrdia Civil de Garrucha –17-12-1939–. Declara que en iniciarse el GAN5, estava a Olesa treballant en una fàbrica tèxtil des de feia 6 anys,
fins al març de 1938, quan és cridada la seva quinta. El 18 de maig és declarat
inútil total pel tribunal de Girona i desplaçat a Barcelona a l'Hospital Clínic, fins
el 25 de març de 1939.
El Melchor declarà que el 26 de maig de 1939 viatjà cap a Mojácar per veure la
família i provar de vendre unes terres 6 perquè no tenia recursos per tornar a
Olesa on es trobava la seva família més directa .
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Document redactat a partir de l’entrevista realitzada a BERNARDINA ZAMORA MONTOYA,
neboda de MELCHOR MONTOYA GALLARDO, DINS DEL PROJECTE MEMORIAL DEMOCRÀTIC
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Disposem del document de la Causa General: Melchor Montoya Gallardo, núm. 1.869 Elevado
consulta dia 23-6-42.
CAUSA GENERAL d'OLESA
Capitania General de la IV Regió Militar- Jutjat Militar de Terrassa
Registre 198 del Jutjat Militar núm. 2 de Terrassa - Sumararíssim d'Urgència 46.014, instruït
contra Melcior Montoya Gallardo
Núm. Localització Arxiu 42.846, Capsa 2.315-2.316
3

El Churrío és el motiu familiar, en alguns document hem trobat “Xarrío” – DUEÑAS, Oriol, La
violencia d’uns i altres (2007)–, el “Churrito”– La Vanguardia del dia 31 de desembre de 1942–.
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). DUEÑAS, op. cit. pàg. 426.
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<<Glorioso Alzamiento Nacional>> : fa referència a la insurrecció militar que va donar lloc a
la Guerra Civil.
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La seva neboda, Bernardina Zamora, confirma aquesta dada.
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Fou empresonat a la presó Model de Barcelona acusat de participar en els fets
del 1933 i els Fets d’Octubre de 1934, per rebel·lió militar, de pertànyer a la
CNT i participar en diferents actes revolucionaris a Olesa de Montserrat;
afusellat al Camp de la Bota, el 9 de març de 19437, a l’edat de 33 anys. Va ser
enterrat a la fossa comuna del cementiri del Sud-oest de la zona de Montjuïc,
on foren enterrats els olesans afusellats.
Els fets de 1933 a Olesa de Montserrat
A conseqüència de la imposició de la FAI com a tendència anarquista dominant,
es produí, a partir de 1931, la radicalització de la CNT a tot Catalunya. Aquest
fet tingué com a conseqüència la divisió del sindicat en dues branques, cosa
que ocasionà diverses disputes entre ells.
Com apunta Dueñas8, aquest clima de tensió també va aparèixer a Olesa de
Montserrat durant aquests anys. En aquesta població, els caps del sindicat es
decantaren per donar suport al sector de la FAI, d’aquí el míting de Durruti el
novembre de 19339. A l’estiu d’aquest any es convocà una vaga general de 48
hores que acabà amb els enfrontaments entre els vaguistes i la Guàrdia Civil, i
que tingué com a conseqüència la detenció de diversos sindicalistes.
Aquesta situació de tensió entre vaguistes, treballadors no vaguistes, i les
forces de l’ordre públic provocà els fets violents del mes de desembre. Aquests
fets afegits a la victòria a les urnes de les dretes, celebrada al novembre del
1933, portaren a l’increment de la conflictivitat. A la matinada dels dies 8 i 9 de
desembre de 1933, es produïren dos atemptats contra la Guàrdia Civil
d’aquesta població. En aquests enfrontaments, morí un sindicalista i en
resultaren d’altres de ferits.
Els Fets d’Octubre de 1934
El mes de novembre de 1933 hi hagueren eleccions al Parlament espanyol –les
primeres en què votaren les dones– de les quals en sortí una majoria de centre
i dreta.
L’oposició per part del govern radical cedista a cedir competències i diners a la
Generalitat, el conflicte rabassaire i l’entrada al govern Lerroux de tres ministres
de la CEDA, desencadenaren la convocatòria d’una vaga general. A Astúries
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Aquest mateix dia foren afusellats: en Manuel Checa Hernández d’Esparreguera, en Ramon
Pla BeI, en Pere-Celestí Prades Gil, en Joaquim Vicent Garcia , en Cristóbal Ramírez Casado i en
Josep Murcia Martínez d’Olesa de Montserrat. ( Vegeu: Josep M. Solé i Sabaté.
http://www.veuobrera.org/00fine-x/repr-cnt.htm , extret de La repressió franquista a
Catalunya, 1938-1953. Edicions 62, s/a. Barcelona, 1985.)
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GONZÀLEZ FABREGAT, Jordi, La Segona República a Olesa de Montserrat 1931-36. (1988).

2

aquesta vaga acabà en una insurrecció armada que va ser fortament reprimida.
A Catalunya, el 6 d’octubre, el president Companys proclamà “L’Estat Català
dins de la República Federal Espanyola”. El govern de Madrid proclamà l’estat
de guerra i detingué els consellers catalans. L’autonomia se suspengué i s’nicià
la repressió de les forces d’oposició.
A Olesa de Montserrat10 no succeí cap fet important el dia 6 d’Octubre de 1934,
només en tenim referència pels posteriors consells de guerra que patiren alguns
olesans després de la Guerra Civil – i un d’aquests represaliats fou en Melchor
Montoya–.
Hem pogut accedir a diverses notícies publicades a diferents diaris on hi consta
el judici i l’execució11.
Els nostres testimonis
Pere Belmonte, nebot que el visità sovint a la presó Model.
Bernardina Zamora, neboda.
Joana i la Maria Zamora, filles d’un nebot.
Segons el testimoni del seu nebot, en Pere Belmonte, el Melchor, en finalitzar la
guerra, va ser acusat injustament ja que ell havia salvat la vida d’alguns
olesans. Durant la Guerra Civil va anar al front i més tard se’l va donar per
desaparegut; en realitat s’havia amagat a Mojácar, on hi tenia gran part de la
família. Un cop acabada la guerra, una olesana que l’havia vist a Mojácar, quan
va retornar a Olesa de Montserrat, ho va dir. Al cap de poc, la seva família va
rebre una carta que els comunicava que l’’havien detingut a Mojácar . El fet és
que va ser empresonat a Almeria i, més tard, el mes de febrer de 1941, fou
traslladat a Catalunya; el 15 de maig de l’any 1941 ingressà a la presó Model de
Barcelona.
Després de la guerra, en plena postguerra, la por es difuminava arreu, i el Pere
ens explica que una vegada el fill d’un guàrdia civil d’Olesa de Montserrat i el
del Melchor, el Francisco, es van barallar, i aquest va ser obligat a anar a la
caserna acusat de robar pa o alguna altra “malifeta” . El cert és que la repressió
va ser pel fet de ser fill de qui era.
En acabar la guerra, la seva esposa fou acomiadada de la fàbrica on treballava,
acusada de tenir idees revolucionàries. Més tard, ella i els seus fills marxaren a
França.
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DUEÑAS, Oriol, op. cit., pàg. 34.
La notícia de moltes execucions sortia publicada a la premsa amb la finalitat de mostrar que
la repressió funcionava perfectament contra els responsables dels assassinats durant la guerra.
Poden consultar: “La Vanguardia”, 5 d’abril de 1941, 31 de desembre de 1942 i 11 de març de
1943.
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Font: La Vanguardia, 5 d’abril de 1941
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Font: La Vanguardia, 31 de desembre de 1942.
Al document hi figura el motiu de “Churrito”,
però en realitat a Mojàcar la família és coneguda
com els “Churríos”.
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Font: La Vanguardia, 11 de març de 1943
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