
 

 

SOLUCIONARI DEL PLÀNOL DEL CEMENTIRI DE LLEIDA 

A Espai situat a l'altre extrem de la façana principal, al principi de l'antic camí dels Magraners (C/ Almeria). 

Des de principis de l'any 1939 hi van tenir lloc els afusellaments dels republicans condemnats a mort. Un cop 

executats, se'ls introduïa al cementiri per una porta que donava accés al cementiri civil (on s'enterraven els que no 

eren catòlics: maçons, jueus, protestants... era el lloc anomenat popularment “corralet”). Després els cossos eren 

enterrats a la fossa comuna.  

 

B Espai situat l'exterior de l'edifici, concretament a la façana principal del cementiri vell, en una petita porta 

a la banda esquerra de la porta gran d'entrada. En aquest espai eren introduïdes dins del cementiri les víctimes de 

la violència revolucionària i els condemnats pel Tribunal Popular a partir del 1936. Dins del cementiri, eren 

afusellats contra la paret i enterrades a la fossa oberta just al davant. El 1941 el règim franquista va fer aixecar un 

monòlit en record als caiguts per aquests fets.  

 

D Un cop acabada la Guerra Civil el Departament de Sant Miquel es va convertir en un gran fossar amb 

diverses fosses comunes obertes.  

 

1) C  Fossa militar: s'hi acolliren centenars de soldats dels dos exèrcits, morts al front de batalla o a 

causa de les ferides. Diverses fileres de petites creus eren repintades de blanc cada any per la festivitat de 

Tots Sants (1 de novembre). El 1965 es van traslladar 502 cadàvers al Valle de los Caídos, i l'espai 

esdevingué una zona verda. 

2) Rases obertes per enterrar els centenars de persones que van perdre la vida a causa de la misèria de la 

postguerra (al voltant de la fossa militar).  

3) Fossa comuna, a partir del gener del 1939, per sepultar-hi els centenars de víctimes de la repressió 

franquista: vençuts, defensors i simpatitzants de la República van ser els “enemics a batre”. A partir del 3 

d'abril del 1938, data de l'ocupació de la ciutat, com que el cementiri encara va ser controlat per la 

República durant 9 mesos, la major part de les víctimes foren enterrades als cementiris d'Alpicat, 

Torrefarrera o Almacelles. S'ha pogut posar nom a més de 500 persones, la majoria de les quals eren 

presoners polítics condemnats a mort entre el 1939 i el 1945 en consells de guerra. Aquests eren afusellats 

de matinada i enterrats a la fossa. També hi ha republicans morts fins ben entrats els anys 50 a l'hospital o 

en dependències penitenciàries. La majoria d'aquestes víctimes procedien dels pobles de la província.  

4) Làpides i llegendes aparegudes a partir de la transició democràtica: monument de l'Albagés, creus amb la 

inscripció “afusellat”. 

E A continuació d'aquesta fossa van trobar sepultura les víctimes del bombardeig feixista del 2 de novembre 

del 1937, del qual en resultaren uns 250 morts, entre els quals destaquen uns 50 morts de les aules del Liceu 

Escolar. El 4 de novembre hi va haver una manifestació de condemna a l'atac. Els familiars no van poder posar 

creus a les víctimes, i un cop acabada la Guerra no es va poder fer. Entre el 27 de març del 1938 i el 3 d'abril 

 

F Entre l'estiu del 1936, durant el 1937 i fins a la retirada del 1938, es van produir assassinats en ple 

carrer, camins i cunetes, execucions massives d'empresonats (camp escolar, camp de Mart, cementiri), i penes de 

morts dictades per un tribunal popular lleidatà. Les víctimes eren aquells que havien participat en la revolta 



militar, enemics de classe, representats de dreta i eclesiàstics. La majoria de les víctimes van ser enterrades en una 

fossa que estava oberta i en servei; per aquest motiu, no totes les restes corresponen a víctimes d'aquests fets. Les 

més de 500 víctimes documentades eren de Lleida, tot i que també van ser afusellats a la capital altres persones de 

localitats veïnes; per la contra, molts dels sacerdots executats procedien d'altres llocs i de la resta d'Espanya.  

(data de l'ocupació franquista), la ciutat va tornar a ser bombardejada, el que va produir unes 400 víctimes que no 

van poder ser enterrades immediatament al cementiri.  

 

G Un monument commemora al Departament de Sant Miquel aquells lleidatans exiliats i morts al camp de 

concentració austríac de Mauthausen, de manera que es vinculen directament dos fets: la Guerra Civil Espanyola i 

l'Europa dels feixismes i la Segona Guerra Mundial.  
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