REPRESALIAT1: Lluís Oleart Xairó
En Lluís Oleart Xairó va néixer a Olesa de Montserrat l’any 1898 –a les casetes
anomenades dels “estricadors2”, al carrer
Argelines– i va morir l’any 1973 amb 75 anys. Es
va casar amb Madrona Carreras Casanovas amb
qui va tenir tres fills, la Dolors, la Cèlia i el Pere.
Ell i la seva família vivien al carrer de Santa
Oliva, a cal Pere de la Crossa, en una casa que
ara té més de 400 anys. La seva família havia
vingut de Collbató feia molts anys. La seva dona
i la seva germana regentaven el cafè del Círcol
Obrer3. El nostre represaliat treballava per a
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, on feia de
sereno4. Al començament de fer aquesta feina,
era el mateix veïnat qui el pagava, i no va ser
fins més endavant que va passar a ser treballador de l’Ajuntament.
Quan es va acabar la Guerra Civil es va produir la destitució dels governs
municipals republicans i, amb ella, la dels funcionaris.
(...) Calia aconseguir aquell mateix grau de fidelitat política assolida entre els
alcaldes i els regidors dins de les files del funcionariat. La llei del 10-II-1939 va
donar peu a la seva depuració exhaustiva, eliminant tot aquell que fos
considerat en alguna mesura desafecte5.

Les penes imposades als funcionaris sancionats anaven des del trasllat forçós,
amb la prohibició de sol·licitar càrrecs vacants durant un període d’un a cinc
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anys, la postergació –d’un a cinc anys–, la inhabilitació o la separació definitiva
del servei.6
La cobertura de les places vacants es reservaria en un 80% a “caballeros
mutilados”, oficials provisionals condecorats, altres excombatents, excaptius
convenientment avalats en el seu comportament a la presó, orfes, vídues i
«otras personas económicamente dependientes de las víctimas nacionales de la
guerra y de los asesinados por los rojos7. I si no era aquest el cas, n’hi havia
prou en ser recomanat per la Falange.
Ibarz8 remarca que les depuracions al sector públic foren més radicals que en el
sector privat. Segons l’autor, la raó l’hem de buscar en el fet que moltes
vegades les empreses no volien desprendre’s d’un sector de mà d’obra
especialitzada i format, que era difícil de substituir, encara que políticament fos
sospitós per al règim. Anàlogament passava igual en aquells llocs de treballs
industrials poc cobejats per la seva duresa.
L’autor abans mencionat assenyala que la creació de llocs de treball per als
addictes al règim, per aquells que havien guanyat la guerra, prengué el caràcter
de botí de guerra destinat a la recompensa dels vencedors.
El dia 25 de gener de 1939, les tropes franquistes van ocupar Olesa de
Montserrat. L’endemà, es constituí un nou ajuntament, que era de caire
provisional i format per franquistes que serien assessorats per membres de la
Falange Española Tradicionalista y de las JONS.9 Un dels primers actes que
realitzà aquest ajuntament fou la substitució de tots els funcionaris municipals
desafectes al règim. Segons Dueñas, la filosofia d’aquella depuració era
“ esporgar aquelles persones que havien accedit al càrrec durant la guerra o
que tinguessin idees republicanes, d’esquerra o catalanistes”.10 La depuració,
per altra banda, també serviria per donar feina a tots aquells “amics” del règim
als quals se’ls devia algun favor, que estaven ferits o que havien perdut la feina
a causa de la guerra. Així, al Decreto núm. 108 de la Junta de Defensa
Nacional, al seu article tercer hi podem llegir:
Los funcionarios públicos y los de las empresas subvencionadas por el Estado,
la provincia o el municipio o concesionarias de servicios públicos, podrán
ser suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen cuando
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aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al
movimiento nacional.11

A Lluís Oleart li van obrir un expedient en un procés que va durar gairebé sis
mesos, durant els quals va ser suspès de feina i sou, i va viure amb la incertesa
del que passaria després. Va ser sotmès a tota una sèrie d’interrogatoris. A ell i
companys els preguntaren fins i tot si pertanyien a la maçoneria12, que segons
la nostra informant, aquesta era una gent humil i treballadora, del poble de tota
la vida, que segurament no n’havien sentit parlar mai. Finalment se’l va

Portada de l’expedient obert a Lluís Oleart. Font: AHMO

expedientar perquè havia estat militant d’ERC i sindicalista. Al principi, un dels
regidors designats per seguir l’expedient va renunciar a fer-ho i va ser l’alcalde
el qui va portar els interrogatoris.
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Decreto n.º 108 de la Junta de Defensa Nacional.
https://es.wikisource.org/wiki/Decreto_n.%C2%BA_108_de_la_Junta_de_Defensa_Nacional
[data de consulta: 28 de novembre de 2016]
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Els funcionaris havien de presentar una declaració jurada contestant una sèrie de preguntes
sobre les seves activitats d’abans i després del 18 de juliol, entre les que hi havia la de “Si
pertenece o ha pertenecido a la Masonería, grado que en ella hubiere alcanzado y cargos que
hubiera ejercido”. BOE, 14 de febrero de 1939.
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Segons fan constar en el seu expedient, Lluís Oleart era membre des de l’any
1937 d’un sindicat professional, el qual es va adherir a la UGT. A l’expedient se
l’acusa de ser sindicalista, de pertànyer a ERC sense desenvolupar cap càrrec i
“tenir una conducta regular debida a su actuación mediocre en relación al
Movimiento”13, alhora que diu que no se li han provat fets delictius.
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Càrrecs que s’imputen a Lluís
Oleart. Font: AHMO
Expedient de Lluís Oleart Xairó obert per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (1939). AHMO.

El Lluís no va ser denunciat per ningú, però, com hem dit anteriorment, va ser
objecte de depuració, com la resta de companys de l’Ajuntament. Només s’hi
van poder quedar a treballar els qui no havien estat membres de cap partit ni
sindicat.

Lluís Oleart amb la seva dona i els seus néts. Font: arxiu familiar

Un cop acabada la guerra no li van voler donar feina. La seva dona i filla també
es van quedar sense feina ja que el cafè del Círcol va passar a ser de la
Falange. Fins i tot un home que els havia llogat una vinya els va dir que rebia
moltes pressions i es veia obligat a no arrendar-los la terra. Aleshores se’n va
anar a treballar a una bòbila a Terrassa, gràcies a la bona relació que tenien
amb els seus propietaris, els Segués, que els consideraven com si fossin de
família. La seva germana també va trobar feina a Terrassa i, més endavant, en
trobà també a Olesa. El Lluís, que s’estava tota la setmana a Terrassa, degut a
la dificultat en les comunicacions i al fet que feia el torn de nit, va seguir
treballant a la bòbila fins que es va jubilar. La família, en algun moment, havien
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pensant d’anar a viure a Terrassa –el mateix Segués els facilitava una vivenda–
però els costava deixar la casa on havien nascut i, a més, haver de fer-ho amb
els tres fills, la iaia... No era fàcil.
El Pere, el seu fill, sempre havia estat d’esquerres, com la Pepita, la nora. Una
de les seves germanes també ho era, i l’altra, preferia estar al marge de la
política. La filla gran del Lluís va viure tota la duresa d’haver de marxar a
treballar a fora i també d’haver d’anar amb la seva mare a netejar com a
càstig per ser familiars d’un “rojo”. Mare i filla eren obligades a anar fregar,
però no a cases particulars sinó a uns locals determinats, com per exemple, al
Local de la Falange –que llavors estava al parc–, a la casa de cal Mata, que
també era de la Falange, o a l’Ajuntament. Això va durar bastant temps. Ho
van viure com un fet molt humiliant. A més, a la seva esposa també la van
interrogar força. La feien anar tot sovint a una casa al carrer Coscoll on havia
d’estar hores i hores dreta mentre la interrogaven. Ella no era de cap sindicat,
com a molt, devia haver anat a alguna manifestació acompanyant el seu marit i
prou.
Segons la nostra informant, a casa seva no se’n parlava gairebé del tema, tot i
que ells guardaven els papers de l’expedient, i tota la família sabia el que havia
passat i s’ho explicaven entre ells: “ (...) hi va haver un Lluís d’abans i un Lluís
de després de tot el que li va passar. Va quedar molt afectat”14.
La Pepita defineix el seu sogre com una persona molt sensible, senzilla, un bon
home entregat a la seva família i a la feina, i que li va tocar viure, per
circumstàncies de la vida, uns moments molts durs. Malgrat tot, ell i la seva
família no es van sentir mai marginats, “perquè eren gent d’Olesa de tota la
vida i tenien moltes amistats”15. El Lluís, que va morir el 1973, i no va poder
veure la democràcia, estava convençut que fins que Franco no es morís, res no
canviaria. La Pepita ens comentà que Olesa fou un dels pobles que va patir més
repressió. Creia que s’hauria de tenir en compte que en aquella època hi havia
una gran separació entre l’empresariat, “els anomenats amos, que ho eren fins i
tot de tu mateix, i els treballadors, amb formes de vida molt oposades”16. Això
va fer néixer moltes rancúnies entre la classe treballadora. Es va actuar
malament: Quan no passa res tot es troba esmorteït, però després, quan hi ha

ocasió, tot brota, com un volcà.17

El dia 26 de desembre de l’any 2007 es promulga la Llei de Memòria Històrica
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, per la qual:
(...) es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van
patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, ha reconegut a
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Segons declaracions de Pepita Pascual (27 de març de 2009, Olesa de Montserrat).
Ibidem.
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novembre, sobre la declaració de reparació i reconeixement personal als qui van patir
persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura preveu la regulació del procediment
per a l’obtenció d’aquesta declaració.
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l’article 1 el dret a la reparació moral i a la recuperació de la memòria personal i
familiar dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la
dictadura.

Emparant-se en aquesta llei, la regidora Àngels Cambronero19, el 24 de juliol de
l’any 2008, proposà al Ple de l’Ajuntament d’Olesa el reconeixement de la
depuració que van patir els treballadors del consistori. En aquest ple es va
acordar:
Declarar radicalment injust qualsevol acord d’aquest ajuntament durant la
Guerra Civil i la dictadura, pel qual es sancionés a funcionaris públics de
l’ajuntament per raons polítiques, religioses o ideològiques. Com a
conseqüència, acorda reintegrar-los en els seus honors i en les seves condicions
plenes com a funcionaris de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Font:Acta 24-7-2008, AHMO.

Més endavant, el 22 d’octubre de 2008, Pepita Pascual, la nostra informant i nora de
Lluís Oleart, presentà una sol·licitud a l’Ajuntament on es demanava el “reintegrament
dels honors als treballadors municipals als qui se’ls va incoar un procés de depuració
entre el 25 de març fins el 28 d’agost de 1939, que va ser ratificat pel Govern Civil”20.

Lluís Oleart amb la seva dona i els seus néts. Arxiu familiar
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Àngels Cambronero era regidora d’Atenció ciutadana. Formava part de l’equip de govern per
l’Entesa dels Olesans, essent l’alcalde Jaume Monné.
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BO núm. 175).
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Instància dels familiars de Ll.
Oleart adreçada a l’alcalde d’Olesa
de Montserrat. Font: Arxiu
Municipal.
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Com a conseqüència d’aquestes actuacions emmarcades en la Llei de la
Memòria Històrica, l’Ajuntament aprovà, el 13 de maig de l’any 2009, el
reconeixement de Lluís Oleart, i també el de 12 treballadors més que havien
estat sancionats pel franquisme.

La premsa es va fer ressò dels acords municipals
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Carta de l’alcaldia a Pepita Pascual. Font: arxiu familiar
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PEPITA PASCUAL ESTIVILL
La Pepita Pascual és la nora del represaliat Lluís Oleart Xairó, va néixer el 28 de
setembre del 1933 a El Catllar (Tarragona). Quan ella tenia un any, va anar
amb la seva família a viure a la Colònia Sedó (Esparreguera) ja que el seu pare,
que era mestre, havia sol·licitat aquesta destinació. Estudià batxillerat. Hi va
viure fins que es va casar, als 23 anys, amb Pere Oleart, fill del represaliat Lluís
Oleart. Llavors es traslladà a viure a Olesa de Montserrat. El seu pare va ser en
Josep Maria Pascual –mestre depurat després de la Guerra Civil–, nascut el 12
juliol 1907 al Catllar i mort l’any 2000 a 0lesa de Montserrat.
A les segones eleccions municipals democràtiques va formar part de la llista del
PSC, encapçalada per Enric Termens, com a independent. La formació socialista
va obtenir en aquestes eleccions 12 regidors, fet que els permeté governar amb
majoria. La Pepita va ser primer regidora d’ensenyament i, posteriorment, va
passar a ser primera tinent d’alcalde –es van crear diversos departaments i ella
era la tinent alcalde de l’àrea que agrupava treball, sanitat i serveis socials–.
Per diverses raons, l’alcalde, n’Enric Termens, va dimitir i llavors va passar a
ocupar l’alcaldia en Daniel Pujol. Més endavant, aquest va marxar a treballar a
Sudamèrica i llavors va entrar ella com a alcaldessa.
La Pepita Pascual va estar en el càrrec sis o set mesos i a les següents
eleccions municipals va ser cap de llista del PSC. Llavors fou quan es va fer
militant socialista però, en deixar l’Ajuntament, va deixar la militància perquè
“no m’ha agradat mai sentir-me lligada i haver de seguir tot el que diu un
partit”21.
La nostra entrevistada troba bé que cerquem protagonistes d’aquella època ja
que durant molt de temps només s’ha sentit a parlar d’un sector de gent,
mentre que els altres han restat muts.
Quan vam realitzar-li l’entrevista –l’any 2009–, ella havia presentat a
l’Ajuntament una sol·licitud de rehabilitació de tots aquells treballadors de
l’Ajuntament, com el seu sogre, que van ser expedientats després de la Guerra
Civil. No ho va fer amb ànim de “remenar res”. Si ho va fer aleshores era
perquè abans no era possible fer-ho. El procés el va portar ella sola i no es va
posar en contacte amb les altres famílies perquè la majoria no les coneixia.
La nostra informant creu que la gent gran encara té por de parlar d’aquella
època. Ella participava en una tertúlia a Ràdio Olesa i acostumava a dir el que
pensava, mirant de no ofendre a ningú. Malgrat la llibertat de la democràcia,
moltes vegades algú li havia dit que no enraonés tant, que encara hauria de
córrer.

21

Entrevista del 27 de març de 2009, a Olesa de Montserrat.
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