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EN JOSEP DE CAN MARÇALET, UN ALTRE 
DESAPAREGUT DE LA LLEVA DEL 40 (i II )

Aquest article és la continua-
ció d’un altre que vaig escriu-
re en el número 6, l’estiu del 
2006. Allà explicava en síntesi 
el meu treball de recerca de 
batxillerat i l’objectiu prin-
cipal que m’havia plantejat 
d’aquella recerca: trobar on 
era enterrat Josep Alabau i 
Serra, germà del meu avi. Fins 
llavors, el lloc on havia estat 

enterrat era desconegut per la família. Aquella recer-
ca, malauradament, va quedar frustrada per manca de 
temps a causa de la data de lliurament del treball, però 
ara l’he represa i us la vull explicar.

Vull començar aquest escrit donant les gràcies a la revista 
País Petit, i en especial a en Salvador Vega, per oferir-me 
l’oportunitat d’escriure-hi l’any 2006, ja que un noi de Vi-
lanova de la Barca, Jordi Verdú, va llegir l’article a la revista 
i llavors em va enviar un correu al Facebook, un diumenge 
de desembre del 2010, amb la següent informació: «Si va 
ser a l’agost i no al setembre quan va tornar a la brigada, és 
molt probable que morís a Vilanova [...] les restes de sol-
dats descobertes a Vilanova estan enterrades al cementiri 
de Camarasa, on hi ha una fossa comuna amb les restes de 
soldats republicans.»

Aquest fou el motiu que em va empènyer a reprendre 
la recerca. Per fer-ho, vaig seguir la mateixa línia que ha-
via utilitzat durant el treball: consultar registres civils. 
Vaig localitzar un mapa de fosses comunes de Catalunya 
al web del Memorial Democràtic. Aquí vaig establir uns 
criteris: començaria revisant tots els municipis amb fosses 
comunes registrades al mapa més properes a Vilanova de 
la Barca, i de mica en mica aniria reculant, fins a arribar a 
l’Anoia i al Solsonès. En total vaig enviar vint-i-cinc escrits 
a ajuntaments del Segrià, la Noguera, l’Urgell, la Segarra, 
les Garrigues i el Pallars Jussà, en tandes de sis, set o vuit 
cartes, i, a mesura que anava rebent les respostes, en pre-
parava una nova tramesa.

En veure que en Josep Alabau no constava en cap regis-
tre, vaig mirar de contactar amb algun expert en temes de 

fosses comunes a Catalunya que em pogués assessorar. Va 
ser així com vaig contactar amb la Dra. Queralt Solé, pro-
fessora d’història contemporània de la UB. Li vaig exposar 
la recerca que havia fet fins llavors, i que havia arribat a un 
punt en què tenia la sensació que l’hauria de deixar per 
impossible. Ella em va comentar que el tema de les fosses 
comunes era molt complicat, ja que pràcticament no hi 
havia informació per culpa de la retirada. A més, va afe-
gir que s’improvisaven moltes fosses, de les quals tampoc 
quedava constància. Tot i això, em va recomanar dues co-
ses. La primera, que revisés la correspondència de l’Ajun-
tament de Verges, per veure si havia arribat la resposta a 
una carta que va adreçar l’alcalde a l’exèrcit republicà on 
demanava: «¿Desde qué día el soldado José Alabau dejó de 
percibir sus haberes». La segona, que mirés l’expedient de 
quintes de Verges del 1937, l’any en què Josep Alabau 
n’hauria fet divuit.

Encara no feia un mes que el meu avi, l’Eladi, malau-
radament ens havia deixat, quan vaig anar a l’Arxiu Mu-
nicipal acompanyat d’en Vadó Vega per consultar el que 
m’havia recomanat la Dra. Solé. Vaig començar revisant 

Còpia del certificat de defunció de Josep Alabau
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l’expedient de quintes. Estava lligat amb un llaç vermell, 
com si fos un regal. El vaig obrir amb molt de compte i 
vaig començar a mirar què deien aquells fulls vells. Per 
sorpresa de tots, vaig trobar el certificat de la Creu Roja 
on deia que Josep Alabau havia mort a l’hospital, víctima 
d’apendicitis. Era el document de què, tant les ties com 
l’avi, m’havien parlat, i la còpia del mateix document que 
van esparracar a l’avi quan va presentar-lo en els anys de 
postguerra com a justificant per no haver d’anar a fer el 
servei! Quina llàstima, no haver-l’hi pogut ensenyar! I si 
no n’hi havia prou, darrere del certificat de la Creu Roja hi 
havia una còpia del certificat de defunció, autèntic, signat 
pel capità metge de l’hospital de campanya, on deia que 
havia mort a l’hospital militar de «Monclar de Doncell». 
Potser sí que aquell llaç vermell em guardava un autèntic 
regal! 

Vaig buscar on era «Monclar de Doncell», i concreta-
ment són dos pobles, Montclar d’Urgell i Donzell d’Ur-
gell, ambdós, avui, veïnats d’Agramunt.

Un dia, per casualitat, se’m va acudir de posar «hospital 
militar Montclar» al Google i... Sorpresa! Em va enllaçar 
amb el llibre de memòries de l’ex-senador Josep Benet, 
on escriu que durant la guerra va caure ferit i el van por-
tar a l’hospital militar de Montclar. Benet descriu molt bé 
aquest hospital de campanya; diu que era situat en una ala 
del castell de Montclar, i que als soldats que morien allà els 
enterraven al glacis o fossar del castell, ja que el cementiri 
de Montclar era massa petit.

Havia de contrastar aquelles paraules de Josep Benet 
amb les d’altres investigadors. Va ser així com em vaig po-
sar en contacte amb Jordi Oliva, coordinador del projecte 
«El cost humà de la guerra civil a Catalunya», del Centre 
d’Història Contemporània de Catalunya, institució cre-
ada i dirigida per Josep Benet mateix durant setze anys. 
Oliva va estar encantat de rebre’m al Museu d’Història de 
Catalunya. Jo li vaig mostrar les meves últimes troballes i 
les hipòtesis que m’havien sorgit. Al cap d’una bona esto-

na d’anàlisi i discussió sobre aquells documents, va arribar 
a la conclusió que aquella informació era fiable.

Abans de donar el tema per tancat, faltava fer tres coses: 
la primera, completar la fitxa d’en Josep al banc de dades 
de persones mortes de la guerra civil; la segona, visitar el 
castell de Montclar, amb els pares, i la tercera, donar cons-
tància al Memorial Democràtic de la fossa comuna del 
castell de Montclar.

Després d’aquesta peregrinació de set anys, haver trobat 
on és enterrat en Josep em recompensa amb escreix tot 
l’esforç esmerçat, i la satisfacció d’haver arribat fins al final 
és molt gran; però sempre em doldrà que l’avi no hagués 
pogut arribar a veure on era enterrat el seu germà gran.

Ara només quedaria obrir la fossa, però aquesta és una 
altra història...

ALBERT ALABAU I SUBICH

El castell de Montclar (Urgell)


