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Objectiu:  
matar Franco

“Va ser una operació organitzada 
per les Joventuts Llibertàries, en 
contacte amb les organitzacions 
basques que van ser l’embrió d’ETA. 
Era una acció bastant ben organit-
zada, es van arribar a col·locar uns 
quants quilos de goma a la garita 
d’Aiete, per on havia d’entrar Fran-
co, accionats electrònicament des 
d’una muntanya pròxima, però 
Franco va ajornar la visita vint-i-
quatre hores, i abans que es passés 
la càrrega electrònica, es va fer ex-
plotar. Vaig participar en la coordi-
nació, si hagués funcionat hauria 
tingut una gran transcendència”, 
escriu Jordi Conill Vall, àlies Cama-
rada Bonet. Conill va morir el 31 de 

març del 1998, però les seves cartes 
i els seus diaris han sigut rescatats 
de l’oblit pel periodista Antoni Ba-
tista a Matar a Franco. Los atenta-
dos contra el dictador (Debate).  

El periodista ha passat anys als 
arxius de Govern Civil i ha consultat 
els documents del Tribunal Militar. 
Ha tingut converses amb el mateix 
Conill i la seva família; amb Francis-
co Coloma, capità general de Catalu-
nya i ministre de l’exèrcit franquis-
ta; amb Julen Madariaga, un dels 
fundadors d’ETA, i amb alts càrrecs 
eclesiàstics, per reconstruir dife-
rents intents d’acabar amb la vida 
del dictador. A Conill, però, li dedica 
més de la meitat del llibre. Al Cama-

rada Bonet el van condemnar a tren-
ta anys, dels quals en va complir qua-
si deu. Va entrar a la presó amb el 
carnet de la CNT i en va sortir amb el 
del PSUC. Va formar part de les llis-
tes del PSUC a les eleccions muni-
cipals de Barcelona del 1979 i el 1983, 
i va ser vicepresident de la Diputació 
de Barcelona fins al 1987. El 1988 es 
va passar al PSC. Els últims anys de 
la seva vida els va dedicar a millorar 
la vida dels interns a les presons. 

Evitar la pena de mort 

“Va ser Josep Benet qui em va con-
vèncer per escriure la història de 
Conill. Ni els seus propis companys 
de partit sabien que havia planificat 
un atemptat. Tampoc els qui el van 
jutjar. Ningú podia saber-ne res: 
Franco era com déu, indestructible. 
Per això, el capità general de la IV 
Regió Militar de Catalunya, Luis de 
Lamo, va ser qui va recórrer la sen-
tència i va demanar la pena de mort. 
Ell sí que sabia que Conill havia in-
tentat acabar amb Franco”, diu Ba-
tista. Conill es va passar tres mesos 
a la presó Model, pendent de la de-
cisió final. Benet va impulsar un 
moviment internacional. Entre al-
tres aliats, tenia el cardenal Giovan-
ni Battista Montini, futur Pau VI, 
que va evitar-ne la mort.  

El periodista Antoni Batista reconstrueix l’intent del polític  
català Jordi Conill d’acabar amb el dictador l’agost del 1962

HISTÒRIA

El 19 d’agost del 1962 un escamot de 
les Joventuts Llibertàries, amb 
l’ajuda d’ETA, va planificar un 
atemptat contra Franco al Palau 
d’Aiete, la residència d’estiueig del 
dictador a Sant Sebastià. L’intent va 
fracassar i el dictador va seguir viu 
fins al 20 de novembre del 1975. La 
maquinària de contrainformació 
del franquisme va amagar aquell 
atemptat perquè no podia admetre 
que el Caudillo era vulnerable.  

Va ser l’atemptat amb més pro-
babilitats d’èxit contra el dictador. 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON

Acció 
“Darrere 
l’atemptat 
d’Aiete hi havia 
les  Joventuts 
Llibertàries 
i ETA”
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Més tard, Conill escriuria: “Penso 
que tot ha valgut la pena, des del punt 
de vista personal, de viure en pau 
amb mi mateix en les meves convic-
cions, i des del punt de vista familiar, 
quan veig les meves dues filles, que 
poden viure en una societat que és 
una merda però que en qualsevol cas 
es poden desenvolupar lliurement. I 
si els resultats polítics finals no són 
ara com ara tots els que un voldria, 
doncs tampoc està tan malament el 
que hi ha avui, amb l’esperança d’un 
futur que anirem canviant”.  

“Conill era un home introvertit, 
irònic, culte, i va col·laborar com a 
guionista amb Pere Portabella. 
També va escriure peces de teatre 
curt. La presó no se’l va menjar”, ex-
plica Batista. Com altres atemptats, 
el de Conill no va funcionar per la su-
ma de dos factors: “Les extremes 
mesures de seguretat de Franco i el 
fet que hi havia molts infiltrats entre 
els alts càrrecs de la CNT. Un era Ja-
cinto Guerrero Lucas, crec que va 
ser ell qui va posar en alerta els fran-
quistes sobre l’atemptat de Conill”, 
assegura Batista. Ara el periodista 
batalla perquè el dictador sigui de-
clarat culpable de crims contra la 
humanitat. Amb ajuda d’advocats, 
recorrerà al Tribunal Europeu de 
Drets Humans.e

Vida política 
Després de 
sortir de la 
presó,  
Conill va ser 
vicepresident 
de la Diputació

Paisatges de la memòria 
Els espais de la Batalla de l’Ebre (juliol-novembre de 1938) 
estan integrats i emergeixen amb molta força en l’imaginari 
col·lectiu de les Terres de l’Ebre. Aquí tenim el Poble Vell de 
Corbera d’Ebre, a l’altiplà de la Terra Alta. TJERK VAN DER MEULEN

Les paranoiques mesures  
de seguretat del Caudillo

Aproximadament, cada vegada que 
Franco es passejava, es mobilitza-
ven més d’un miler d’efectius. 
L’exèrcit col·laborava amb un jeep 
de comandament i sis camions de 
soldats del regiment Jaén XXV, un 
altre jeep liderava sis camions de 
soldats dels boinas verdes, un esqua-
dró de gala per retre honors i ban-
da de música i equip sanitari de 
campanya. Però el que provocava 
autèntic pànic a Franco eren les ce-
lebracions multitudinàries.  

Batista detalla com es va garantir 
la seguretat del dictador en un par-
tit a l’estadi del Futbol Club Barce-
lona. Es disputava la final de la Co-
pa del Generalísimo (actualment 
Copa del Rei). “Hi havia, en total, 
3.541 efectius dels cossos i forces de 
seguretat de l’Estat, més de 5.000 
sindicalistes, és a dir, falangistes. En 
resum, 8.514 números per a la segu-
retat del general Franco, un 10% de 
la capacitat del primer Camp Nou. 
Cada aficionat tenia algú que l’ob-
servava”, assegura el periodista.e

“Als arxius del Govern Civil, on vaig 
poder accedir a principis del primer 
govern de Felipe González, hi havia 
detallats els operatius que s’orga-
nitzaven per garantir la seguretat de 
Franco. Era un paranoic”, assegura 
Batista. Entre altres coses, quan el 
Caudillo visitava un lloc, prohibien 
l’accés de cotxes, programaven 
aparcaments amb els autocars que 
finançaven per garantir la presència 
espontània de públic, i posaven a la 
presó els que consideraven sospito-
sos de ser més perillosos. També 
s’incrementaven els controls.  

Hi havia un cotxe pilot per detec-
tar possibles explosius, cotxes blin-
dats per a tots els alts càrrecs i doble 
blindatge per a Franco: primer el 
Mercedes de sis rodes que li va rega-
lar Hitler, després un Rolls-Royce i 
un Cadillac. També hi havia la poli-
cia armada i companyies militars. 

BARCELONA

S.M.

Abans del cop d’estat 
Els primers que van 
intentar acabar amb la vida 
de Franco van ser els 
anarquistes, el 14 de juliol 
del 1936, abans del cop 
d’estat. Els escollits eren 
Antoni Vidal, Antoni Tejera 
i Martí Serarols. Per a ells, 
acabar amb Franco era 
avortar el cop d’estat. Van 
arribar fins a l’habitació 
que l’aleshores general 
tenia a la cantina de la 
Comandancia Militar de 
Canarias. Van disparar  
però sense èxit. 

Els altres magnicidis 
frustrats per posar 
fi a la dictadura

L’intent falangista 
Un grup de falangistes, 
liderat pel coronel Emilio 
Rodríguez Tarduchy i 
Patricio González de 
Canales, van voler acabar 
amb Franco la nit de l’1 
d’abril del 1941 (el Dia de la 
Victòria). L’escenari era el 
Teatro Español, on feien 
Las mocedades del Cid. El 
volien matar a trets. Al 
final, però, van decidir no 
fer-ho amb l’argument que 
la seva mort podria 
comportar una invasió 
nazi.

Bombardeig frustrat 
El 12 de setembre del 1948, 
es va planificar un 
atemptat des de l’aire. 
L’objectiu de la CNT era 
bombardejar el iot de 
Franco a la Concha de Sant 
Sebastià, mentre se 
celebrava una regata. 
L’avioneta es va enlairar 
amb Primitivo Pérez, 
Antonio Ortiz i Laureano 
Cerrada  des del camp de 
Dax. Però els van rebre un 
hidroavió i sis caces de 
l’exèrcit de l’aire. Van 
aconseguir fugir a França. 

El Valle de los Caídos 
L’11 d’agost del 1962, el 
ciutadà francès Paul 
Desnais i Antonio Martín 
van fer explotar una bomba 
al Valle de los Caídos. Els 
enviava Octavio Alberola, 
que coordinava la DI, un 
organisme secret creat el 
1962 per la CNT, la FAI i les 
Joventuts Llibertàries. Els 
franquistes van detenir un 
innocent, Francisco 
Sánchez Ruano, que es va 
passar 11 anys a la presó.

Espionatge 
“Els 
atemptats no 
van tenir èxit 
perquè hi 
havia molts 
infiltrats”


