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L’EXPOSICIÓ 
 

 
 
Desenterrant el silenci és un projecte fotogràfic 
d’investigació realitzat pel fotògraf barceloní Sergi 
Bernal, que explica l’obertura d’una fossa comuna 
de l’any 1936, en un indret de la serra de La 
Pedraja situada a Villafranca Montes de Oca 
(Burgos) on hi havia enterrades centenars de 
persones.  
 
 

 
 
 
A l’agost de 2010 es va localitzar una fossa amb 104 persones assassinades entre 
juliol i octubre de l’any 1936 per la repressió feixista. Es pensa que entre els cossos 
trobats, pot haver-hi les restes d’Antoni Benaiges, natural de Mont-roig del Camp, i 
mestre de l’escola nacional mixta de Bañuelos de Bureba, municipi rural proper a 
Briviesca.  
 

 
 
L’autor de la mostra va descobrir el cas del mestre 
català mentre documentava fotogràficament 
aquella exhumació, i va iniciar una investigació a 
fons sobre la seva vida que ha donat com a 
resultat una exposició itinerant que ja s’ha pogut 
veure a diferents espais culturals de Catalunya.  
 
 
 

 
L’exposició està formada per una trentena de fotografies dels treballs de recuperació 
dels cossos, una reproducció d’una fossa comuna de 20 metres quadrats i un 
audiovisual del projecte que inclou més imatges i documentació. 
 
Desenterrant el silenci és un reconeixement i un petit homenatge al mestre de Mont-
roig del Camp, Antoni Benaiges, oblidat en una fossa comuna, i als altres homes i 
dones igualment assassinats que estaven amb ell a les muntanyes de La Pedraja 
(Burgos). 
 
La inauguració tindrà lloc el dijous 12 de desembre a les 19h al Foment Vilanoví. 
Durant l’acte s’ha programat la conferència Aprendre de lletra a la Vilanova 
republicana, a càrrec de l’historiador Albert Tubau. 
 
La mostra està organitzada pel Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Mataró i el 
casal de Barri Les Esmandies .  
 
A banda de l’exposició, també s’ha editat el llibre Desenterrant el silenci. Antoni 
Benaiges el mestre que va prometre el mar, amb textos de Francesc Escribano, 
Francisco Ferrándiz i Queralt Solé, i fotografies del mateix Sergi Bernal, i el documental 
El Retratista realitzat per Alberto Bougleux i Sergi Bernal.  
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ANTONI BENAIGES  
(Mot-roig del Camp, 1903 – Fossa comuna de la Pedraja, 1936) 
 

Va començar a treballar com a professor a 
L’Escola Graduada de Vilanova i la Geltrú , on 
també va ser director. I després, fou destinat a 
una petita escola de Bañuelos de Bureba, on va 
exercir de mestre entre els anys 1934 i 1936.  
 
Antoni Benaiges seguint l’ideari pedagògic 
expressat durant la segona República es va 
convertir en un impulsor del mètode del pedagog 
francès Célestin Freinet i en un referent sobre la 
seva aplicació a l’aula. 

 
 
El mètode Frenet consistia en que els propis alumnes fessin el seu propi diari a través 
d’una impremta escolar.  
 
Benaiges va portar en aquell petit poble de Burgos una impremta la qual fou una eina 
indispensable per a desenvolupar el mètode Freinet. Es van publicar més de deu 
quaderns, que es finançaven amb les subscripcions de familiars i amics. Gràcies a la 
cura de la família de Mont-roig es conserven gairebé tots els exemplars d’aquests 
quaderns.   
 
Explica Benaiges:  En concebre Freinet que la impremta podia ser la base d’una nova 
tècnica escolar, oferí al món la llavor que ha de motivar – motiva ja- profundes 
transformacions en la teoria i la pràctica educatives. La impremta possibilita allò que 
més desitja el nen: expressar. Expressar el que sent, el que veu, allò que li passa, allò 
que somia. El nen que escriu amb impremta imprimeix el seu jo¸el seu caràcter, el seu 
temperament, les seves tendències, els seus gustos, les seves apreciacions, els seus 
dubtes.   

 
 
L’any 1936 va publicar el quadern “El mar, 
visión de unos niños que no lo han visto 
nunca”, que recollia les descripcions dels 
seus alumnes de com s’imaginaven el mar. 
“El mar serà força ample i llarg, Serà molt 
profund” així és com descrivia el mar un 
dels nens en les pàgines del llibre. 
 
El mestre havia promès portar d’excursió 
als seus alumnes a Mont-roig perquè 
veiessin el mar, però el somni va quedar 
truncat el 19 de juliol de 1936.  
 
 

Un grup de falangistes van entrar a Bañuelos i van cremar la impremta, els quaderns 
escolars, llibres de pedagogia... Benaiges va ser empresonat i després de ser torturat i 
humiliat públicament el van afusellar.  
 
El 25 de juliol de 1936 va ser assassinat per seguidors del bàndol feixista i enterrat en 
una fossa comuna amb un centenar més de persones.  
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Activitats complementàries 
 
Dijous 12 de desembre a les 19h. Conferència Aprendre de lletra a la Vilanova 
republicana a càrrec d’Albert Tubau, historiador. 
. 
 
Dijous 16 de gener a les 19h. Passi del documental El Retratista 
Després de la projecció hi haurà una xerrada amb la participació d’Alberto Bougleux   
(direcció) i Sergi Bernal (idea original) 
 
Reportatge audiovisual sobre la vida del mestre a partir de documents, fotografies i 
testimonis d’antics alumnes seus. 
 
 
 
Informació i horaris de l’exposició 
  
Desenterrant el silenci 
Del 12 de desembre de 2013 al 26 de gener de 2014 
Inauguració dijous 12 de desembre a les 19h. 
 
Foment Vilanoví 
Carrer Santa Madrona, 1 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel. 93 893 10 10 – foment@fomentvilanovi.cat 
Horaris: 
De dimarts a diumenge de 17 a 22h,  
Dilluns tancat.  
 
 


