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Presó del Castell de Falset: Història...Presó del Castell de Falset: Història...

L’origen de la presó de Falset, instal·lada al Castell, ens és desconegut si bé probablement es 
remunta als mateixos orígens del recinte. Segon un plànol del s.XVII la presó estava situada tocant 
a la muralla de la zona de ponent1. El 1661 sabem que “la presó devia haver estat refeta o s’hi 
feren sales noves, ja que hi havia almenys un espai conegut com a “presó nova” i un altre dit 
“calabós”. No consten, però, gaires més detalls2. En canvi, sí que coneixem molt bé el moment en 
que la presó fou remodelada adquirint l’aspecte i la distribució amb què probablement va arribar 
fins passada la postguerra. El 1834 es crearen els partits judicials i, amb ells, les presons dels 
partits. Falset fou des d’aquell moment cap de partit judicial i, per tant, s’havia de construir o 
adequar un espai que realitzés les funcions de presó de partit. I aquest espai fou el de la presó que 
hi havia al Castell. 

Presó de partit judicial...Presó de partit judicial...

Segons la descripció que es fa de les obres la presó estava al costat del Palau i va 

quedar constituïda per 5 calabossos, dels quals 2 eren més grans que els altres. La 

capacitat total devia rondar la xifra de 60 presoners ja que s’afirma que “han quedado 

estas cárceles espaciosas y ventiladas y muy suficientes para el número de presos que 

se calcula podrá haber en adelantes; pues aunque en los años mil ochocientos 

cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco hubo en ellas frecuentemente sesenta,

______________________________________
1Sánchez González, Antonio. Documentación de la Casa de Medinacelli: El Archivo General de los Duques de 
Segorbe y Cardona. Madrid: Dirección de Archivos Estatales, 1990, p.81. Agraeixo a Jaume Teixidó, director de 
l’Arxiu Comarcal del Priorat el fet d’haver-me indicat l’existència d’aquest plànol.
2Gort i Juanpere, Ezequiel. Història de Falset. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 2003, p. 168

___________________________________________________

3Sabaté Alentorn, Jaume. Recull històric del Lloar. Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses 
Ramon Berenguer IV, 1994, p. 85
4BOPT,  núm. 78, 25.VI.1847, suplement.

setenta y aun mas presos á la vez, puede 

contarse con que no volverá á reunirse ya 

tan crecido número si se conserva la paz de 

que felizmente se disfruta en el día.”

També es va habilitar una zona del Castell 
com a pati. Finalment, es va habilitar una 
antiga caserna, situada al costat de la 
presó, per acollir dones, nens i presoners 
per motius poc importants. 

Segons l’esmentada documentació, tots els 
edificis i el pati s’emblanquinaren. El sostre 
dels calabossos es va fer nou ja que 
l’anterior “habia estado cubierto solamente 

con baldosas, pero tan deteriorado que las 

aguas se calaban hasta los calabozos, los 

cuales […] se ponian inhabitables por la 

demasiada humedad […]”

A cada calabós es van instal·lar penjarobes i una comuna. Aquesta presó, pensada per a presó 
de partit judicial començà a omplir-se de presos governatius a finals de la segona dècada del 
s.XX quan la guerra encesa entre el Sindicat Únic (CNT) i el Sindicat Lliure (promogut per la 
patronal, els sectors més conservadors i amb suport de la policia). La repressió contra els 
anarquistes, bàsicament, omplí les presons de les ciutats i, per evitar una sobresaturació, se’ls 
enviava a altres presons. Una d’elles fou Falset. Aquests presoners forasters s’unien als locals, 
que sospitem devien ser nombrosos. 

Poc abans havia esclatat la primera carlinada, que 
es va prolongar durant set anys. Com a 
conseqüència de la guerra, l’activitat a la presó 
devia de ser intensa i les condicions de 
l’establiment penitenciari no eren òptimes, en cap 
sentit. Així, el 1841 es registra una fugida de dotze 
presos, tots ells de la comarca del Priorat, i dos 
anys després (el 1843) torna a haver-hi una altra 
escapada nombrosa, amb vuit reus a la fuga, un 
dels quals estava acusat d’amenaçar l’alcalde de 
Gratallops amb un ganivet3

L’adequació de l’espai del Castell com a presó de 
partit no arriba fins a meitat dels anys quaranta 
(del segle XIX). De les obres de remodelació en 
tenim un bon coneixement a partir de la publicació 
al Boletín Oficial de la Província de Tarragona4. 
Les obres foren realitzades per una part dels 
presoners que hi havia, els que estaven presos 
per causes “de poca consideración”, i pagades en 
part per l’estat i en part per gairebé tots els pobles 
del partit judicial.



Coneixem els casos de Joaquim Llorens Abelló5 i el de Bonaventura Font. 
Cal tenir en compte que la presó no solament servia d’alberg als condemnats a passar en 
ella una temporada, sinó que també servia com a lloc de pas per a presoners que eren 
conduïts a altres presons on complirien la pena o a altres pobles on havien estat desterrats. 
El corresponsal falsetà de La Cruz ens dóna idea de com devia estar de visitada la presó 
per aquests grups quan escrigué, a principis de 1921, el següent: “Muchos son los días que 

se nos presenta ocasión de presenciar la conducción de grupos de sindicalistas que de 

paso para otros pueblos, pernoctan en el Castillo de esta villa”.6

Una presó en mal estat...Una presó en mal estat... Compañeros de Falset, sin vuestra abnegación Compañeros de Falset, sin vuestra abnegación 

habríamos enfermado en las mazmorras inmundas...habríamos enfermado en las mazmorras inmundas...

El 25 de setembre de 1912 sofrí un atemptat contra la seva vida però se’n sortí amb una ferida 
al braç9. Segons La Cruz, l’atemptat es degué a diferències que havien sorgit entre Font i 
l’agressor, Josep Olivé Fargas, en el si d’una societat per a l’elaboració de pa, probablement 
una cooperativa com les moltes que sorgiren en aquell època10. El judici dictaminà 
l’innocència de l’inculpat11. El 1917 era regidor de l’Ajuntament i un dels anarquistes més 
coneguts de la comarca: assistí al congrés que la CNT celebrà el desembre de 1919 al Teatre 
de la Comèdia de Madrid i al Congrés provincial de la CNT el 1920. D’altra banda, fou un dels 
fundadors, al 1914, de la “Mututalidad Obrera” de la qual en va ser president uns quants anys. 

_____________________________________________________________________

5Sobre Joaquim Llorens Abelló, alcalde de Falset durant la II República, vegeu: Audí, P; Orensanz, T. Joaquim 

Llorens Abelló. Barcelona: Fundació Roca i Galés (Col·lecció Cooperativistes Catalans, núm.11), 2008.
6 La Cruz, 25.II.1921, p. 3.
7ACPR, Fons Ajuntament de Falset. Llibres d’Actes, 9.VIII.1923.
8BOPT, núm.39,14.II.1914;núm.83, 7.IV.1915; num.34, 9.II.1917.

I la presó s’omplí. En una discussió mantinguda 
durant el ple municipal del 9 d’agost de 1923, el 
aleshores regidor, Josep Cubells Anguera va 
manifestar que si quedà alguna cosa per pagar del 
període en el que fou alcalde fou degut, entre 
altres coses que ara no fan al cas, al fet que “[…] 

en aquella época la Prisión Preventiva estaba 

llena de presos […].” 7 Cubells havia estat alcalde 
entre l’1 d’abril de 1920 i l’1 d’abril de 1922; és a 
dir, el període que estem comentant; període 
d’una molt  dura repressió. De fet, al novembre del 
1920 prengué possessió del càrrec de Governador 
Civil de Barcelona el tristament cèlebre general 
Martínez Anido que alhora era el governador 
militar. I ell dirigí la fase més dura de la repressió. 

Què en podia quedar de les obres de 1847 ho ignorem però devia ser ben poca cosa. D’entrada el 
sostre devia estar en molt males condicions, l’aigua regalimava per les parets i els penjarobes 
havien desaparegut. Si més no, així ens ho fan pensar dues descripcions que ens han arribat 
corresponents a aquell període.

La primera que presentem fou escrita per Bonaventura Font. Nascut el 1869 era metge 
cirurgià, fou alcalde de Cornudella el 1914, regidor diversos anys i s’involucrà de valent en la 
creació de diverses societats, la qual cosa li comportà seriosos problemes 8.

_____________________________________________________________________

9Tarragona Federal, núm. 204, 20.II.1914, p. 3.
10Sobre aques tema, vegeu: Audí Ferrer, Pere. Cooperativistes, anarquistes i capellans al Priorat (1910-

1923). Torroja-Falset: Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat-Arxiu Comarcal del 
Priorat, 2010, pp.79-142. 
11La Cruz, 20.II.1914, p. 2. 

12Audí, Op. cit., pp.215-220

La descripció que segueix degué escriure’s a finals de 1919 o principis de 1920, quan hi 
passà una temporadeta, probablement arrel de l'intent d’insurrecció de 1919 o per 
alguna xerrada no autoritzada que es pronuncià a la societat12. Vegem com la va trobar:

“Al recobrar la libertad que la Burguesia de Cornudella con sus maniobras viles y 

cobardes nos habia arrebatado os saludamos a todos […] Y merecéis un lugar 

preeminente […] los compañeros de Falset; sin vuestra abnegación, desprendiendoos 

de vuestras ropas, quitandoos de vuestras camas los colchones para que pudieramos 

descansar, sin duda ninguna, habríamos enfermado en las mazmorras inmundas, 

cuyas paredes manan aguas 

continuamente, con los retretes dispuestos 

para asfixiar mas que prestar servicio, sin 

petates mantas ni perchas; mazmorras que 

tienen la misión de suprimir de este mundo 

a los infelices que en ellas se encierran mas 

bien que darles albergue; mazmorras que la 

Burguesía de la comarca mantiene en este 

estado o por una negligencia punible o por 

otras razones más punibles todavía; gracias 

a vuestros abrigos, gracias a vuestra 

comida pudimos salir sanos de tales 

antros.”13



Contingente carcelario...Contingente carcelario...

A les actes de plens de l’Ajuntament de la Vilella Baixa, per exemple,  es poden 
trobar deliberacions, en diferents períodes, dels dèbits del contingente carcelario.

No sembla que la situació canviés o si va canviar el canvi fou de curta durada donat 
que al 1911 tornem a trobar una situació similar. El 29 de juliol d’aquell any el Butlletí 
Oficial de la Província publicava una circular en la qual s’afirmava que “El Sr. Alcalde 

de Falset, con fecha 26 del actual, participa á este Gobierno que, á pesar de estar 

finalizando el séptimo mes del año, ninguno de los pueblos de aquel Partido judicial 

ha ingresado cantidad alguna á cuenta del Contingente que tienen señalado por 

obligaciones carcelarias, á excepción de los de Marsá y Riudecañas,...”16

Pel que fa a Falset, el 14 de novembre 
de 1912, Bonaventura Pascó, propietari 
del Castell, reclamà el lloguer que se li 
devia pels edificis “destinados a prisión 

preventiva del partido.”17 És a dir, que 
ni podien pagar el lloguer dels edificis 
destinats a acollir el jutjat i la presó.

I quan la presó s’ompli, les càrregues 
foren més grans i l’Ajuntament de 
Falset va reaccionar. L’octubre de 
1921, l’alcalde de Falset escrigué una 
carta als ajuntaments del partit judicial 
en la qual els recordava l’obligació de 
“verificar ingresos por contingente 

carcelario, en relación cuando menos a 

las mas indispensables necesidades de 

los presos.” A més, els va adjuntar una 
nota amb les despeses que el 
manteniment de la presó ocasionava 
per a que se’n fessin una idea; 
despeses que havia cobert l’ajuntament 
falsetà. 

Reixa de ferro espessament trenada...Reixa de ferro espessament trenada...

Un altre que hi estigué tancat una bona 
temporada fou Albert Pérez Baró14 que a Els 
‘feliços’ anys vint descriu així la seva cel·la: 

“Quan la porteta massissa del calabós 
número u es va tancar darrera nostre, tots 
quatre inspeccionàrem el lloc, bo i 
descarregant-nos dels paquets i flassades 
que portàvem. Era petit, escassament quatre 
metres per banda, mig soterrani, puix que en 
travessar el reixat havíem hagut de davallar 
tres graons. Rebia la llum per una doble reixa 
de ferro, tan espessament trenada, que les 
malles eren tot just de tres dits. 

___________________________________

13Fructidor (Tarragona), núm. 3, 15.II.1920, p. 3. Soriano (Op. cit., p. 147) situa aquest episodi a 
Pilats. El fet que es faci referència a obrers falsetans em fa pensar que es tractava de la presó de 
Falset. Tanmateix no té gaire importància donat que més endavant tenim una altra descripció de la 
presó falsetana.
14Militant de les Joventuts Socialistes  des de 1918, el 1920 va col·laborar en la fundació del Partit 
Comunista i el 1918 en la creació del sindicat mercantil de la CNT. Fou un dels cooperativistes 
catalans més importants després de la Guerra Civil. 
15Pérez, A. Els ‘feliços’..., Op. cit., p. 107.

______________________________________________________

16BOPT,  núm. 179, 29.VII.1911.
17ACPR, Fons Ajuntament de Falset, Llibres d’actes, 14.XI.1912.

La paret de la qual s’obria aquesta reixa tenia prop d’un metre de gruix, i del mateix gruix 
semblaven les altres. Totes regalimaven aigua. El sostre, en forma de volta, era relativament alt, i 
al mig, prop d’una bombeta elèctrica, hi havia un forat de menys d’un pam tancat per una portella 
de fusta. En un racó, la comuna; a terra, dues màrfegues plenes de brutícia i dues flassades 
velles. Per la posició de la finestra que donava a un pati petit i tancat, el sol no podia tocar-hi 
mai.”15

Per a entendre el motiu de l’estat lamentable d’aquesta i, probablement, moltes altres presons cal 
analitzar, ni que sigui breument, el sistema de finançament de les despeses que generava el 
manteniment de les presons dels partits judicials. Aquestes despeses eren pagades pels 
ajuntaments de tots els pobles que formaven el partit. Era el que s’anomenava contingente 

carcelario. Tanmateix, aquests pagaments no es feien efectius de forma regular per part dels 
pobles del partit judicial. I aquest era un problema que venia de lluny. 



_______________________________________________________

18Id., 24.X.1921, 29.X.1921.
19ACPR, Fons Ajuntament de Falset, Llibres d’actes, 29.IV.1931
20Id., 20.V.1931

Visita a la presó...Visita a la presó...

Finalment “les conmina con acudir a los medios legales para 

hacerles cumplir, y en el caso de que los resultados fuesen 

negativos, les anticipa su decision de renunciar el cargo de 

Presidente.”

La corporació li dóna suport i acorden “seguir a su Alcalde en 

la renuncia de sus cargos, si por el Sr. Gobernador civil no se 

da pronta solución a la crítica situación en que se encuentra la

Prisión Preventiva de esta villa.” Poc després, el governador 
civil els comunicà que “daría a los pueblos un plazo de 8 dias 

para ingresar [els diners del contingente carcelario] y vencido 

sin haberlo verificado pasaria el asunto a los Tribunales.”18

La Guerra Civil...La Guerra Civil...

En conseqüència s’acorda per unanimitat habilitar com a 
presó preventiva, el departament de la part dreta dels baixos 
de Casa de la Vila, posant-lo en condicions higièniques per a 
dit servei”21.

Tanmateix, la presó del Castell tornà a servir de presó si més 
no durant els Fets d’Octubre de 1934. En una de les cel·les hi 
romangueren tancats durant unes hores tres falsetants: 
Francesc Llebaria, Josep Mas i Baptista Pinyol 22.

Després de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, 
es va produir una profunda remodelació del que havia estat 
l’elit dominant políticament parlant. I el nou equip, una de les 
primeres coses que fa és visitar la presó, que alguns d’ells, 
singularment Joaquim Llorens Abelló, el nou alcalde, 
coneixien bé per haver-hi estat engarjolat. La visita la realitzà 
el regidor Joan Toda Pié. I així ho reflecteixen les actes del 
ple de l’Ajuntament del dia 29 d’abril, pocs dies després 
d’haver pres possessió dels càrrecs: “[Toda] ha tingut ocasió 
de fer una visita al Castell, quedant francament sorprès de 
l’estat deplorable en que es troba. El Sr. Compte [l’alcalde 
anterior] assenteix en les mateixes apreciacions del Sr. 
Toda.”19 I acordaren fer visita conjuntament.

Al llarg de la guerra civil (1936-1939), hi ha empresonats 
dalt del Castell. És difícil, però, precisar-ne les dates i a 
partir de quin moment es produeix aquest fet. Les 
referències existents, d’aquest període, són ben difoses. 
És el cas, per exemple, d’una declaració que, el 1939, 
signen l’alcalde franquista i secretari de l’Ajuntament en 
defensa de Lluís Martí, destacat militant de la UGT i 
alcalde uns mesos durant el conflicte bèl·lic. Tots dos 
declaren que els consta que Lluís Martí –al llarg de la 
guerra i sense poder precisar-ne cap data– va defensar 
davant dels seus companys del Front Popular el següent:

___________________________________________________________

21 Id., 18.IX.1931
22Priorat, 21.X.1934, p.8
23 Arxiu Històric Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona. Fons repressió franquista. Número de       
causa: 237. Loc. Arxiu: 46.734

La rapidesa amb què s’actuà indica com els devia preocupar el tema. I la nova visita no fa res més 
que confirmar el que ja havia exposat el regidor Toda: trobaren les instal·lacions “amb un estat 
verament lamentable i vergonyós a l’extrem de creure que entretant es tramita la petició de la 
construcció de una nova presó al Govern, deuen fer-se les reparacions mes apremiants i 
imprescindibles” 20

“La Presidència dóna compte al Consistori del Decret del Ministeri de Justícia, que entre altres, 
suprimeix la presó d’aquest Partit Judicial.

“que los presos de la cárcel de esta villa vecinos de la misma, considera indebida su 

detención por tratarse de personas que durante el movimiento revolucionario no han 

hecho ninguna manifestación en contra y mejor que hallarse prisioneros sería ponerles en 

libertad para con ello poderse dedicar al trabajo” 23.



_____________________________________________________________

24 Arxiu Històric Provincial Tarragona. Fons Carcelari Provincial de Tarragona. Exp. Hisenda, núm. 3.608
25 Recasens Llort, Josep. La repressió franquista al Priorat (1939-1950). Falset: Arxiu Comarcal del Priorat, 
2009, p. 15
26 Còmput dut a terme arran de la consulta a Arxiu Històric Tribunal Militar Territorial Tercer i Recasens, Op. 
Cit, pp.79-123

La Presó en la dictadura...La Presó en la dictadura...

EN MEMÒRIA

De totes les persones que van estar empresonades en aquest recinte, per 
haver defensat les seves idees, els drets individuals i les llibertats del 
nostre País.

Falset,   desembre de 2012                                      
Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona 

Malgrat tot, però, molts dels detinguts són de Falset, on 
la repressió franquista, juntament amb la totalitat de la 
comarca de El Priorat, és especialment dura, com bé 
indica l’estadística, un altre cop. Fins a 103 persones de 
Falset (filles del poble o que hi estaven empadronades) 
van ser detingudes i jutjades per les autoritats 
franquistes, de les quals catorze van acabar 
afusellades26, d’un total de 52 afusellats en la comarca 
de El Priorat durant el període 1939 – 1943. 

Paradoxalment, Lluís Martí (que mentre va tenir 
responsabilitats públiques havia intervingut per a què 
sortissin de la presó local alguns dels seus conveïns) va 
acabar detingut al mateix Castell tan aviat com les tropes 
franquistes van entrar a Falset a mitjans de gener del 
1939. No va ser l’únic. Al juliol de 1939, ja eren 309 els 
presoners a la presó del Castell, que en aquella època, 
segons la terminologia franquista, era un “depósito de 

detenidos”24. 

D’aquells presoners, 22 eren dones. A finals de 1939 la 
xifra pujà fins a les 961 persones, tot arribant a les 990 
fins el 14 d’octubre de 1940. 

Tots els presos que hi havia al Castell de Falset van ser traslladats a la presó de Reus, “deixant 
de funcionar el dipòsit municipal de Falset”25. D’altres, però, ja havien estat traslladats 
prèviament a la presó de Pilats de Tarragona i, en alguns dels casos, ja havien estat afusellats 
(el primer afusellament de falsetans porta data de maig de 1939). 
Aquest elevat número de detinguts del 1939 s’explica perquè a la presó del Castell de Falset hi 
ingressaven, en primera instància, gairebé tots els denunciats de tots els municipis del partit 
judicial de Falset. Entre els empresonats n’hi ha, doncs, de Falset i dels pobles del Priorat però 
també de Vilanova de Prades, de Vandellòs, d’Hospitalet de l’Infant, de Riudecanyes, de 
Duesaigües, de Garcia, La Palma d’Ebre… 
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