L’Òmnibus de la mort: parada Falset
‘L’Òmnibus de la mort: parada Falset’ és un llibre
d’història, de periodisme històric, narra en primera
persona la investigació que du a terme el
periodista Toni Orensanz.

PROPERES LECTURES

L’obra reconstrueix la ruta que va fer la Brigada de
la mort, l’estiu de 1936, en els primers mesos de
la guerra civil.
El 13 de setembre de 1936 va arribar a Falset un
òmnibus de color negre amb unes calaveres
pintades. Davant l’estupefacció de tot el poble, en
van baixar una quarantena d’homes mal afaitats i
armats fins a les dents. L’endemà van sortir al
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balcó de l’Ajuntament per anunciar la mort de
vint-i-set veïns en nom de la Revolució.
L’Òmnibus de la mort és la història d’un crim que
amaga els odis i les revenges d’un poble i que
desvela el funcionament i el rastre de sang que el
grup armat ‘La Brigada de la mort’ va deixar. El
rastre va ser llarg: des de Calanda fins a Reus,
passant per Casp, Gandesa, Flix, Móra d’Ebre i,
evidentment, Falset. En total, 16 poblacions
d’Aragó i Catalunya en les quals s’ha pogut
documentar la presència de la Brigada de la Mort.
I on van deixar-hi aproximadament 247 morts.
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Qui s’amaga darrere la desconeguda figura de
Fresquet i la unitat que dirigia i per què van
cometre tots aquells crims?

14 de novembre de 2017
a les 19.30 hores
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