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Captius, desarmats però... mai vençuts
Els 75 anys de la fi de la Guerra Civil espanyola (febrer de 1939)

Dades arxivístiques del document
CAT AMR 13.14. Fons Joan Salellas Pastor. Certificat de bona conducta de Josep Salellas
Romañach, 28 de juny de 1939; i Comunicat oficial de la finalització de la Guerra Civil, 1
d’abril de 1939. Castellà.

Història arxivística
El certificat de bona conducta de Josep Salellas Romañach, juntament amb altre
documentació personal i familiar, va ser conservat per l’interessat des de la data de la
seva producció fins a la seva mort. A partir d’aquest moment va continuar en mans de la
família i, en concret, del seu fill Joan Salellas Pastor, el qual en féu donació a l’AMR el dia
21 de gener de 2014. Actualment, s’està tramitant l’expedient administratiu d’acceptació
de l’esmentada donació de documents.
El comunicat oficial enviat des de Burgos ingressà a l’Ajuntament el mateix mes d’abril de
1939 per tal de ser mostrat al públic. Passats els anys va anar a parar a les golfes de la
casa Consistorial del carrer doctor Pi i Sunyer, fins que l’Arxiu Municipal el recuperà.
Contingut
Els certificats de bona conducta, bàsicament, contenien les dades fonamentals per
identificar el subjecte investigat i depurat per les autoritats del nou Estat franquista i la
qualificació política que se li atorgava. En el cas que ens ocupa, el document certifica el
correcte comportament polític de Josep Salellas Romañach, segons el testimoni de dues
persones de la població que, a més, eren membres destacats dels quadres dirigents
franquistes (eren regidors en la primera comissió gestora provisional). Amb tot, la
paranoia franquista, proverbial i perillosa, arribava a l’extrem que l’alcalde del moment –
Jacint Romañach Seseras– i el cap local de la FET i les JONS –en aquell moment Gaietà
Ferrer Llovera–, al seu torn, certificaven la idoneïtat dels avaladors, és a dir, es
controlava els controladors. En definitiva, però, cap problema. La Guàrdia Civil, en
darrera instància, beneïa el beneplàcit que els avaladors havien efectuat al pobre
sospitós.

Detall de l’autorització del comandant de la Guàrdia Civil

Context
El 9 de febrer de 1939 les tropes franquistes entraven a Roses. Aquest mes, doncs, fa 75
anys d’aquest fet històric que cal recordar per no oblidar. Els dies previs, l’aviació italiana
havia bombardejat la població, en una maniobra premeditada per crear el terror entre la
població civil. La Guerra Civil s’havia acabat a Roses, malgrat que la seva finalització
oficial, famosa i a bastament difosa, va esdevenir-se el dia u d’abril de 1939.

Comunicat final de la guerra. Burgos, 1 d’abril de 1939.

Amb tot, la finalització de les hostilitats bèl·liques no significaren l’acabament de la
violència. S’iniciava un llarg període de repressió indiscriminada contra amplis sectors
socials de la població rosinca. Aquesta violència política adoptava formes ben diverses i
el control ideològic de les idees i de les actituds polítiques n’era una d’elles,
materialitzada en els certificats de bona conducta política. És remarcable en aquest
context el complex sistema de control de les persones que intervenien en l’aval del
possible sospitós. Tothom controlava a tothom. Tothom era susceptible de delatar i
tothom era susceptible d’ésser delatat.
Finalment, no es pot deixar de comentar el culte a la persona, al dictador, que qualsevol
document incorporava: “Saludo a Franco, Arriba España, Viva España”. Era l’Año de la
Victoria.
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