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Una parell a d'Alpica t identific a 4 

Van ser enterrade s al cementir i municipa l entre el 1938 i el 1939 

A.G. 
LLEID A 

Alpicat va comptabilitzar en un 
any (entre el marc del 1938 i 
Fabril del 1939) 418 enterra-
ments al cementiri municipal, 
25 vegades mes del que era nor-
mal en aquesta localitat de tot 
just 1.600 habitants. Fins ara, 
ningú s'havia preocupat d'iden-
tificar tots aquells cadávers, la 
majoria victimes anónimes de la 
Guerra Civil . Un matrimoni 
que viu a Alpicat, Fhistoriador 
Fabiá Corretge i la secretaria 
municipal Anna Gilart, ha ela-
borat una página web (www. al-
picat. org/historiaguerracivil) en 
qué, a mes de donar nom i cog-
noms a tots aquells difunts, re-
construeix els temps en qué Al-
picat va patir les conseqüéncies 
de la batalla del Segre. I és que 
la localitat es va convertir durant 
aquells mesos en el cementiri de 
referencia de Lleida ciutat, "un 
protagonista mut de la historia", 
comenta Corretge. 

Una subvenció de la Univer-
sitat de Lleida, procedent del 
departament de Relacions Ins-
titucionals de la Generalitat, ha 
permés financar els treballs de 
disseny d'aquesta página web. 
El treball deis dos vei'ns d'Alpi-
cat ha sortit gratis. 

La idea va náixer quan Fabiá 
Corretge estava elaborant, ais 
anys vuitanta, un llibre sobre la 
historia d'Alpicat. Durant aquell 
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Fabiá Corretg e i Anna Gilart , ei matrimon i d'Alpica t que ha elabora t la investigació . 

treball, a Fautor li va caure a les 
mans un registre de Fantic en-
terrador de la localitat en qué hi 
havia algunes de les persones 
que van rebre sepelí durant 
aquells mesos d'elevada activi-
tat funeraria. Del llistat, el mes 
de desembre del 1938 es va em-
portar el récord absolut, amb 60 

enterraments. 
De les 418 persones que van 

ser enterrades a Alpicat, 146 
eren militars (la majoria morts 
per les ferides de guerra o al ser 
ajusticiats de matinada ais afo-
res de la població o al turó de 
Gardeny de Lleida). La major 
part deis morts (216) eren civils 

que, de forma directa o indi-
recta, també van morir a causa 
de la guerra. 

Entre els morts identificáis, 
n'hi ha una vintena que no te-
nien mes de deu anys d'edat, un 
bebé de cinc mesos que va mo-
rir per falta d'aliments i, fins i 
tot, tres fetus.» 

Una famili a 
de la Rioj a hi 
recuper a un 
avantpassa t 
Per identificar les victimes de la 
Guerra Civil que van ser enter-
rades al cementiri d'Alpicat, és 
necessari accedir a la página web 
creada pels seus autors i, en 
Fapartat de recerques, introdu-
ir en un requadre qualsevol re-
ferencia coneguda del mort 
(nom, cognom, lloc de naixe-
ment...). Si aquest detall está re-
collit al cens deis 418 enterrats, 
hi apareixeran totes les seues da-
des personáis (el nom complet, 
l'edat que tenia quan va morir, 
la causa de la mort...). 

Es així com una familia de 
Logronyo va aconseguir localit-
zar, aquest mateix any, un fa-
miliar, de nom Severiano Nie-
va Fuentes, un segoviá d'Ar-
muña, caporal del batalló de 
Plaséncia i que va morir al front 
de Seros. 

Es dona la circumstáncia que 
la familia no trobava les restes 
perqué al certificat de l'enter-
rament (una copia del qual era 
a la seua propia tomba) no cons-
tava que fos a Alpicat. 

Quan es referien a la població, 
les autoritats acostumaven a 
usar diferents noms (Vilanova 
d' Alpicat, Villanueva de Alpicat 
o Picart). 

Una altra ve'ina de Barcelona 
també va saber a comencaments 
del 2006 el parador del seu avi, 
afusellat a l'agost del 1938 de 
matinada a la tapia exterior del 
cementiri, de cara al poblé. Fins 
ara la neta no podia portar flors 
al nínxol de la seua avia per de-
cisió expressa de la difunta, si 
abans no es "reunía" amb el seu 
marit. 


