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La sortida cap a l’exili a les darreries de la Guer-
ra Civil espanyola (1936 – 1939) va comportar 
que prop de dos-cents veïns i veïnes de Sant Sa-
durní fossin reclosos temporalment en camps 
d’internament en territori francès. Una majo-
ria van retornar al poble i van refer les seves 
vides. La resta van protagonitzar un reguitzell 
d’històries personals que formen part del ca-
pítol  encara no escrit definitivament de la di-
àspora sadurninenca. Destinats a companyies 
de treballadors estrangers, enrolats a la legió 
francesa, reclosos en camps de concentració 
nazis, mig amagats en zones agrícoles del sud 
de França, embarcats en direcció a Sud-amè-
rica... tot un catàleg de peripècies que van de 
l’èpica a la més absoluta irrellevància personal. 
En tenim constància incompleta en algunes 
publicacions de caràcter local. 
També en els darrers vint anys, una dotzena de 
joves i noies sadurninencs, néts  i nétes d’exili-
ats, han decidit fer els seus respectius treballs 
de recerca  de Batxillerat seguint el periple que 
els seus avis van seguir fora del seu país a par-
tir de 1939. Recordo, entre altres, un treball 
molt reeixit del 2008 sobre l’exiliat Josep Bor-
rell Vallespí (1906 – 1995), destinat forçós a la 
base Keroman de submarins alemanys U-Boot, 
a Lorient (al departament  atlàntic de Morbi-
han  de la regió  francesa de la Bretanya). Eren 
històries que reivindicaven i honoraven les fi-
gures dels protagonistes i que ens permetien 
recuperar la memòria d’alguns dels  perdedors  
sadurninencs de la Guerra Civil. Aquests rai, 
perquè en tots els casos els seus autors eren 
dipositaris d’unes històries orals transmeses a 
través dels seus pares o, en alguns casos, pels 
seus propis avis. 
Però, i d’aquells que no van deixar rastre? Què 
se’n va fer  de molts exiliats dels quals  no en 
tenim cap mena de referència? On van anar 
a parar i en quines condicions van sobreviu-
re? Són certes les històries que ens van ex-
plicar? Hi ha alguns descendents que ens en 

poguessin  donar raó?... 

L’exiliat Francesc Catasús Parellada, 
mal anomenat el Cigala

Al sadurninenc Francesc Catasús Parellada el 
van batejar de petit amb el malnom d’El Cigala 
i ja no se’l va treure de sobre mai més. El 1936 
va formar part del Comitè de Milícies Antifei-
xistes de Sant Sadurní i per això a la Causa Ge-
neral franquista se’l relaciona amb una sèrie de 
greus esdeveniments, però segons la tradició 
oral, era un dels membres menys eixelebrats 
a les ordres del comitè. Va ser mobilitzat per 
anar al front pel Decret de la Presidència de la 
Generalitat del 21 de novembre de 1937 com 
a integrant de la lleva del 1936. Es va exiliar a 
França el febrer de 1939 i poc després també 
la seva família va abandonar el municipi amb 

destinació desconeguda. Era fill de Miquel Ca-
tasús Mata, un rabassaire de can Guineu, i de 
Concepció Parellada Martí, els quals es van ca-
sar a Sant Sadurní el 1901 i van tenir sis fills, 
Teresa, Dolors, Carme, Enric, Miquel (mort 
durant la Guerra Civil) i el mateix Francesc. Els 
seus avis eren Pau Catasús Guilera casat amb  
Maria Mata Carol i Miquel Parellada Romeu 
casat amb  Maria Martí Sogas.
No es coneixen les seves vicissituds durant 
la Guerra Civil però just entrar en territori 

francès a principis de febrer de 1939, va ser 
confiat en un camp d’internament juntament 
amb altres sadurninencs. Per escapar-se 
d’aquell recinte el 9 de març, un mes aproxi-
madament després d’ingressar-hi,  va optar per 
enrolar-se a la legió estrangera francesa i va ser 
enquadrat en el Primer Regiment Estranger 
d’Infanteria del DCRE (Dépôt Commun des 
Régiments Étrangers). El contracte era per 
cinc anys. Al centre d’allistament de Perpignan 
li van atorgar el número 373 i van emplenar la 
seva fitxa militar amb les dades següents: ca-
bells de color castany fosc, ulls marrons clars, 
nas corbat, cara ovalada i 1,77 metres d’alçada.      
No se sap ben bé d’on va sorgir la llegenda, 
però a finals de la dècada dels seixanta del segle 
passat, en els cercles dels republicans sadurni-
nencs exiliats al sud de França, es va fer córrer 
la veu que el 1954, durant el setge de Dien Bien 
Phu al Vietnam, Francesc Catasús havia mort 
com un heroi defensant aquella famosa forta-
lesa colonial enrolat a la Legió Estrangera fran-
cesa. Aquella mitificació calia documentar-la i 
per això en els darrers quaranta  anys he estat 
intentant localitzar alguna referència en els 
arxius militars francesos corresponents a In-
doxina. Ni rastre.
        
Víctima de les tropes nazis
Ja ho havia donat per impossible pensant que 
tal vegada Catasús s’havia inventat una nova 
personalitat amb nom i cognoms diferents 
fins que, fa unes setmanes, casualment, grà-
cies al meu blog carlesquerol.com, es va loca-
litzar una referència seva a la Base des mili-
taires décédés durant le conflit 1939-1945  del 
Ministeri de Defensa francès. Segons aquesta 
informació, el soldat de la DCRE,  Francesc Ca-
tasús Parellada, nascut el 18 de març de 1915 a 
Sant Sadurní d’Anoia, va morir el 12 de juny 
de 1940 al municipi de Le Quesnel en Santer-
re (Departament de Somme, a la regió de Pi-
cardie) equidistant uns 110 quilòmetres de la 
frontera belga i de París. 
El 10 de maig d’aquell any les tropes de la 

Wehrmacht (les forces armades alemanyes) 
procedents de Bèlgica van iniciar l’ocupació 
de França i el 14 de juny ja van desfilar pels 
Champs Élysées de París. Aquells mateixos 
escenaris havien viscut cruentes batalles a la 
Primera Guerra Mundial. La defunció del sol-
dat ras Francesc Catasús Parellada s’hauria pro-
duït, per tant, entre aquestes dues dates. 
Segons la informació disponible va ser in-
gressat -no se sap si ferit greu o ja difunt- a la 
Companyia Sanitària 2/44 ubicada al Chateau 
de Blin de Bourdon i va ser enterrat al parc del 
mateix castell. Per tant hauria mort de forma 
violenta,  és de suposar que va ser víctima del 
Tercer Reich i per això gaudeix de la menció 
Mort pour la France. Atenent l’indret on va 
morir, el municipi de Le Quesnel en Santer-
re, sabem que les tropes alemanyes van arri-
bar-hi  a partir del 4 de juny. Un any després, 
el 5 de juny de 1941,  el cadàver va ser exhu-
mat per les autoritats locals, col·locat dins un 
taüt i inhumat en el cementiri municipal de 
Le Quesnel. En aquesta ocasió portava encara 
la placa d’identitat personal, un moneder amb 
una dotzena de francs i dues peces de plata, un 
encenedor i unes ulleres de sol. Si quan va mo-
rir aquest era tot el seu  patrimoni, no es pot dir 
que la seva vida li hagués proporcionat gaire 
riquesa material.
S’ignoren més detalls de la seva mort i, per 
tant, haurem de deixar-ho aquí, no fos cas que 
a base d’elucubrar ens inventéssim una altra 
llegenda. Amb tot no és ben bé el mateix morir  
a Le Quesnel en Santerre (França) a causa de 
la invasió de les tropes nazis sota les ordres de 
Hitler que a Dien Bien Phu (Vietnam) asset-
jat per  les tropes comunistes d’Ho Chi Minn. 
En tot cas, Catasús hauria mort per defensar la 
seva segona pàtria, la que l’havia acollit com a 
exiliat republicà circumstància que no s’hauria 
produït de forma tan evident si hagués estat víc-
tima en aquell recòndit reducte colonial  francès 
d’Indoxina.  Vés a saber si tenia  viu aquest sen-
timent de pertinença i agraïment o tant se li en 
fotien França i els francesos! 
Malauradament no es va poder informar a la seva 
família de la defunció, ja que a l’hora d’allistar-se 
a Perpignan no va indicar l’adreça dels seus pa-
res a Sant Sadurní. Tampoc hauria servit de res, 
ja que en aquella època ja no residien al poble. 
Tot i així a l’expedient militar de Catasús hi ha 
proves que les autoritats franceses van intentar 
localitzar  infructuosament els seus familiars per 
comunicar-los el fatal desenllaç. Si aquesta recer-
ca s’hagués dut a terme fa setanta anys, els  pares 
i els germans  de Francesc Catasús haurien pogut 
conèixer el seu trist final, assumir-lo i qui sap si 
això els hauria reconfortat. Malauradament es 
van haver de resignar a donar-lo per desaparegut 
i arrossegar aquesta angoixa la resta de la seva 
vida, la qual cosa acostuma a ser més dolorosa.
Ens queda el dubte de si del matrimoni celebrat 
en una data i indret desconegut de Catasús amb 
Maria Dolores Damián Salgado hi va haver des-
prés algun descendent. El que sabem del cert  -se-
gons la informació del seu dossier militar- és que 
en el moment de la seva mort ja n’estava divor-
ciat i que el 1944 el matrimoni havia estat anul-
lat i també que en aquesta data els seus pares  ja 
eren morts. Les restes de Francesc Catasús van 
ser traslladades posteriorment a la Nécropole 
Nationale de Condé–Folie,  a l’est d’Abbeville, al 
mateix departament francès de Somme, on hi ha 
enterrats 3.450 militars francesos víctimes de la 
Segona Guerra Mundial. Allí, la seva tomba indi-
vidual porta el número 214.
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Quart reportatge de la sèrie amb motiu  
del 75è aniversari dels darrers mesos de la  
Guerra Civil a Catalunya 

REPORTATGE Carles Querol

Quan la  
llegenda  
esdevé  
història 
L’exiliat republicà 
sadurninenc Francesc 
Catasús Parellada no va 
morir el 1954 defensant  
Dien Bien Phu (Vietnam) del 
setge d’Ho Chi Minh, com 
se’ns havia explicat, sinó  el 
1940,  al municipi francès 
de Le Quesnel en Santerre, 
durant l’ocupació de les 
tropes del Tercer Reich
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L’estiu de 1936 Francesc Catasús va col·laborar 
amb el Comitè de Milícies Antifeixistes de Sant 
Sadurní fent tasques de control a les carreteres 
d’accés a la vila. Tenia els cabells de color cas-
tany fosc, els ulls marrons  clars, el nas corbat,  
la cara ovalada i una alçada d’1,77 metres. FONS 
DE L’AUTOR

Francesc Catasús va sortir de Catalunya  per la 
frontera d’El Portús a principis de febrer de 1939 i 
va ingressar en un camp d’internament. Per esca-
par-se’n  es va allistar a la Legió  estrangera france-
sa el 9 de març d’aquell mateix any. FOTO HENRY 
BUCKLEY. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS 

Adolf Hitler davant la Torre Eiffel de París, el 28 
de juny de 1940. Feia tot just dues setmanes que  
el seu exèrcit havia mort el soldat sadurninenc 
Francesc Catasús. A la seva dreta, Albert Speer, 
arquitecte al servei de Hitler i després Ministre 
de Guerra i Armament del Tercer Reich. FONS 
DE L’AUTOR
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La validesa de la tradició oral

Casos com aquest ens plantegen alguns  
interrogants sobre la credibilitat que ens 
mereix la tradició oral, quan no hi ha cap 
testimoni o document que acrediti un de-
terminat esdeveniment. Crec que és lícita, 
sempre que la informació sigui versem-
blant (qüestió aquesta d’una enorme sub-
jectivitat,  ja que allò que als uns pot sem-
blar creïble, uns altres poden considerar-ho 
una fal·làcia),  que la persona que  ens ho 
explica ens mereixi una certa confiança 
(més subjectivitat encara), que s’adverteixi 
al lector que es tracta d’una informació no 
contrastada i que  en paral·lel es facin ges-
tions per procurar posar fi a la incertesa. Al 
cap a la fi, més  aviat o més tard, acostuma a 

aparèixer alguna prova material o documen-
tal  irrefutable. 
Per justificar el cas  que avui ens ocupa em 
ve com anell al dit aquella famosa cita d’Art-
hur Schlessinger Jr. a la seva obra Història i 
estupidesa nacional (i ja em perdonareu la 
meva reiteració): “La història no és un llibre 
tancat o un veredicte final. Deixem que els 
historiadors emprenguin la recerca del co-
neixement per equívoca o problemàtica que 
pugui resultar. La gran força de la història en 
una societat lliure és la seva capacitat per 
a l’autocorrecció”. Confiem que aquesta fe 
d’errada vagi arraconant de mica en mica  la 
fantàstica llegenda del sadurninenc mort 
al Vietnam que em va explicar Pere Esteve 
Llopart, el famós Pere Valent, a Perpinyà el 

1969 -i que em vaig empassar com un inge-
nu-  però que, ves per on,  vaig procurar sem-
pre  transmetre-la  amb una certa prevenció. 
¡Quants cadàvers de soldats catalans allis-
tats a la Legió Estrangera francesa i  desa-
pareguts a partir del 1940 (i dels quals les 
seves famílies mai més en van saber res) de-
uen estar enterrats també en les  necròpo-
lis, fosses comunes i cementiris  escampats 
pels camps de batalla francesos de la Segona 
Guerra Mundial! Un altre bon treball de re-
cerca per endegar. 
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La tomba número 214 de la Nécropole Nationale de 
Condé – Folie correspon a Francesc Catasús. Quan el 
van inhumar portava  a sobre la placa d’identitat per-
sonal, un moneder amb una dotzena de francs i dues 
peces de plata, un encenedor i unes ulleres de sol. 
FOTO FACILITADA PER MR. FLESSELLE ENCARREGAT 
DE LA NÉCROPOLE NATIONALE DE CONDÉ-FOLIE 

Va ser al municipi de Le Quesnel en Santerre, al Departament de Somme, equidistant uns 110 quilòme-
tres de la frontera belga i de París, on el 12 de juny de 1940 l’exèrcit de la Wehrmacht va matar Francesc 
Catasús. FONS DE L’AUTOR  

A més de Francesc Catasús Pare-
llada, trenta-un veïns més de Sant 
Sadurní nascuts el 1915 van ser 
mobilitzats pel Decret de la Presi-
dència de la Generalitat del 21 de 
novembre de 1937. La llista l’in-
tegraven Serafí Alemany Esteve, 
Miquel Almirall Oller, Joan Barga-
lló Sonet, Manuel Borrell Pedrola, 
Vicenç Bou Guarro, Bonaventura 
Canals Baqués, Francesc Carbó 
Serra, Francesc Catasús Parellada, 
Josep Maria Cols Baqués, Miquel 
Coll Oliver, Josep Domingo Pare-
llada, Miquel Duran Urpí, Víctor 
Esteve Julià, Ramon Ferrando Bou, 
Antoni Ferrer Forn, Joan Gargallo 
Fabregat, Lluís Gracia Jordà, Josep 
Gramunt Arnán, Joan Guilera Car-
reras, Pere Marí Varias, Joan Mir 
Soler, Francesc Mir Suriol, Fran-
cesc Morera Mas, Josep Maria Orpí 
Casanovas, Josep Ortiz Mula, Josep 
Pollanch Llop, Francesc Raventós 
Martí, Pasqual Renau Robert, Lluís 
Vallverdú Freixas, Josep Varias Car-
bó, Francesc Varias Gabarró i Josep 
Vives Alsina. Trenta anys després 
d’aquesta llista de joves sadurni-
nencs que van ser mobilitzats el 
1937 per incorporar-se al front 
en vaig conèixer personalment 

almenys una quinzena. Ara tots 
són morts. He intentat posar-me a 
la seva pell el primer dia que es van 
trobar amb un fusell a les mans i 
van rebre l’ordre de començar a dis-
parar. En record i homenatge seu 
m’ha semblat oportú transcriure 
un  fragment d’un text de l’escrip-
tor polonès Ryszard Kapuściński 
(1932 – 2007) que el lector trobarà 
a la pàgina 44 del seu llibre Un día 
más con vida (1976) . Diu així: “[...] 
El soldat inexpert té por de tot. 
Obligat a anar al front,  creu que 
la mort l’espera a cada cantonada, 
que tots i cadascun dels trets no-
més l’apunten a ell. No sap concre-
tar la distància ni la direcció del foc. 
Així és que dispara  frenèticament 
sense solta ni volta. No pretén que 
les seves bales encertin l’enemic, el 
que pretén és matar la seva pròpia 
por. Dispara per fer callar aquest 
pànic que paralitza l’home i no 
el permet pensar. És dir, que no li 
permet pensar en el que esdevé 
al seu voltant, en com guanyar la 
batalla  en la qual participa el seu 
destacament, perquè mentrestant 
s’enfronta a una batalla més im-
portant: ha de guanyar la guerra 
contra la seva pròpia por”. 

Antoni Ferrer Forn, de la 
mateixa lleva que Fran-
cesc Catasús, també es 
va exiliar a França el fe-
brer de 1939, però ell va 
optar per embarcar-se 
el 4 d’agost d’aquell 
mateix any  en el vaixell 
Winnipeg amb direcció 
a Xile,  on es va establir 
i on va morir molts anys 
després. El veiem a la fo-
tografia al carrer Josep 
Rovira de Sant Sadurní 
cap a l’Ateneu, abans 
de ser mobilitzat, amb 
la seva promesa, Teresa 
Mir Mir, la qual va viatjar 
també a Xile el 1943 per 
casar-s’hi. FOTO DEL 
FONS DE L’AUTOR 

Tots els sadurninencs de la lleva de 1936

Vista general de la Nécropole Nationale de Condé – Folie,  al departament francès de Somme,  on hi ha 
enterrats 3.450 militars francesos víctimes de la Segona Guerra Mundial. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 

FRANCESC CATASÚS.INDD   3 18/12/2013   13:30:17


