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SANT MATEU DE BAGES

Sant Mateu
homenatja els
maquis
assassinats a
Borrell

D’esquerra a dreta, Gemma Domènech, Carles Vallejo, Josep
M. Junyent i Patricia Le Du, en l’acte d’homenatge als maquis
assassinats, al cementiri de Sant Mateu.

Marc Peramiquel i Castellà
—

75 anys després de l’assassinat
de nou maquis a Borrell (Coaner)
i d’un altre al cementiri de Sant
Mateu, aquesta població del
Mig Cardener va tornar a fer
memòria d’aquells fets de 1944.

La placa que recorda els fets de Borrell va ser reinaugurada el
passat 8 de desembre.

E

una bona representació de l’Ajuntament del municipi
encapçalada per l’alcalde, Josep M. Junyent, i va
haver-hi parlaments de Patricia Le Du, en representació de la presidenta de Les Amies de la Resistance
du Finistère; Carles Vallejo, president de l’Amical
d’Antics Guerrillers de Catalunya; i Gemma Domènech, directora general de Memòria Històrica de la
Generalitat de Catalunya. A més d’ofrenes florals
al lloc de la sepultura, també es va reinaugurar la
placa que fa memòria dels fets, ja que l’anterior
contenia algun error històric i de nomenclàtor.

l 8 de desembre de 1944, nou maquis van ser
afusellats per la Guàrdia Civil a la casa de
Borrell, al terme de Coaner. Una setmana més tard,
el 15 de desembre, un desè maqui, de nom Juan
María, era mort al mur del cementiri de Sant Mateu
de Bages.
Just 75 anys després, el passat diumenge 8 de
desembre, un nombrós grup de persones vingudes
d’arreu es van reunir al cementiri de Sant Mateu
per a homenatjar-los a tots 10. Entre els assistents,
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La casa de Borrell és una antiga masoveria del Semís, al terme de Coaner.
Abandonada cap a la dècada de 1920,
el desembre de 1944 va servir de refugi
d’un grup de maquis. No se sap qui eren
(no anaven identificats expressament
per evitar represàlies) però les hipòtesis apunten a un escamot de maquis
que hauria quedat aïllat després del
fracàs de la invasió de la Vall d’Aran
i que, amb la intenció d’arribar a
Barcelona, van fer parada a la serra
de Castelltallat. El grup, suposadament
d’ideologia comunista, va ser-hi durant
uns quinze dies.

El mas de Borrell actualment, en runes.

En arribar a Borrell, el sergent va entrar a la
casa amb la intenció de matar els nou maquis que
hi dormien. L’arma, però, se li va encallar i va propiciar un breu intercanvi de trets que va acabar
amb la rendició dels maquis. El mateix sergent els
va fer sortir i, amb la seva arma, els va matar un
a un, posats contra una paret del mas.

Segons diversos testimonis, arran d’algun incident a la botiga o al sindicat de Sant Mateu, la
mateixa gent de la botiga i un home de la Salo van
avisar la Guàrdia Civil de la presència d’aquests
maquis. El cos armat va mobilitzar un grup
d’excombatents de Súria i amb un camió de Cal
Reguant van anar fins a Borrell. Era la matinada
del 8 de desembre i eren vora una cinquantena
de persones. Els maquis dormien, fins i tot el que
feia guàrdia. Segons s’explica, aquest darrer, en
sentir el soroll, en lloc d’avisar a la resta del grup
va fugir.

Tot i que inicialment volien enterrar-los en una
fossa allà mateix, per ordre del Governador Civil,
van reclutar un grup de joves de Sant Mateu
perquè traslladessin els cossos fins al cementiri
d’aquest nucli per donar-los sepultura.
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Joan Ribera

Què va passar a Borrell?

