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La majoria dels civils republicans sadurninencs que 
es van exiliar a França a principis de febrer de 1939 
ho van fer a través de la frontera d’El Portús bar-
rejats amb els soldats del derrotat Exèrcit Popular. 
FONS  HENRY BUKCLEY. ARXIU COMARCAL DE 
L’ALT PENEDÈS 

Al camp d’internament d’Argelers van ser confinats 
la immensa majoria dels exiliats sadurninencs. 
D’allí van sortir  alguns per tornar a l’Espanya fran-
quista, d’altres per allistar-se a la Legió Estrangera 
francesa o inscriure’s en una Companyia de Treba-
lladors Estrangers i finalment n’hi va haver que van 
ser acollits per famílies franceses. FOTO DEL FONS 
DE L’AUTOR

Tres exiliats sadurninencs al camp de Le Barcarés 
(Departament dels Pyrénées-Orientales a la Regió 
de Languedoc-Roussillon). Sabem que eren  Fre-
deric Barberan Segura, Francesc Benaiges Ferrer i 
Lluís Alerany Sarroca, però el que no sabem és qui 
és qui,  ja que no hi ha una única manera  accepta-
da universalment per identificar els components 
d’un grup en una fotografia. Algú ens ho pot acla-
rir?  FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 

Una de les conseqüències més tràgiques 
de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) 
va ser la sortida cap a l’exili de centenars 
de milers  de ciutadans que es van veure 
obligats a abandonar el país. En el cas de 
Sant Sadurní hi ha haver dues tongades 
d’exiliats. 
La primera, durant l’estiu de 1936, des-
prés del cop d’estat  fracassat del general 
Franco contra la República, i la segona, 
a partir de finals de gener i principis de 
febrer de 1939, quan es produí la derro-
ta republicana a Catalunya. L’èxode més 
nombrós correspondria als perdedors de 
la Guerra Civil (dels quals tenim identifi-
cats 168), mentre que  només ens consten 
una quarantena llarga dels qui finalment 
van resultar vencedors. 
Si després de 75 anys del final de la guerra 
encara no disposem de les llistes defini-
tives, dubto que les tinguem mai, la qual 
cosa no vol dir que ens hi hàgim de resig-
nar. Al contrari, reportatges com aquest 
pretenen, precisament, que es puguin 
anar recopilant les històries personals 
d’exiliats sadurninencs que encara ens 
falten per documentar.
Cal diferenciar bé aquests dos exilis, ja 
que van ser molt diferents. L’un, amb una 
durada màxima de 30 mesos, va aplegar, 
com ja s’ha indicat,  entre quaranta i cin-
quanta sadurninencs -que es van establir 
a França,  Itàlia i  Regne Unit, en condici-
ons de vida acceptables-, la majoria dels 
quals van tornar a l’Espanya nacional al 
cap de pocs mesos. 
L’altre exili va comportar que molts dels 
més de 168 veïns  de Sant Sadurní que el 
van patir , pertanyents a les classes popu-
lars,  no poguessin tornar mai més a Espa-
nya, havent d’intentar sobreviure en una 
França ocupada pels nazis i, en la majoria 
dels casos, en unes condicions d’estricta 
supervivència. 
Per fugir d’aquell infern, alguns van em-
prendre un viatge sense tornada a dife-
rents països sud-americans, o van in-
gressar a la Legió Estrangera francesa o 
en Companyies de Treballadors Especials. 
Els que es creien que no tenien res a té-
mer, van tornar a Sant Sadurní. 
No es té constància que cap exiliat el 
1936 vagi morir tràgicament fora del país, 
mentre que entre els exiliats el 1939 n’hi 
va haver que van sucumbir en camps d’in-
ternament i camps de batalla, altres que 
van morir als camps d’extermini i final-
ment els que van desaparèixer sense dei-
xar ni rastre. 
Voler equiparar aquests dos episodis  de 
1936 i 1939 no té ni cap ni peus i és evi-
dent que els greuges  que van patir els re-
publicans són incomparables. Tot i així, 
les vint històries que segueixen intenten 
recordar i homenatjar els uns i els altres 
setanta-cinc anys després. 

Montserrat Fatjó Tintoré, presidenta  
de Codorníu

El seu marit, Manuel Raventós Domènech, 
havia mort el 1930, moment a partir del qual 
va exercir de presidenta de Codorníu. Ella va 
abandonar el país a finals del mes de juliol de 
1936, juntament amb altres membres de la seva 
família i personal de servei, a bord d’un  vaixell 
que va sortir del port de Barcelona amb destina-
ció a Gènova. L’empresa Codorníu havia estat 
col·lectivitzada pels treballadors i van entendre 
que perillava la seva integritat personal. Mont-
serrat Fatjó va retornar el 1938 i es va establir 
provisionalment a l’Espanya nacional fins que 
les circumstàncies li van permetre tornar a 
Barcelona, a partir del 26 de gener de 1939. Va 
exercir de presidenta de Codorníu fins al 1956. 
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 

Pere Frigola Casellas, més conegut com 
l’hermano Buenaventura Maria

Era un dels sis religiosos del Col·legi Sant 
Josep de Sant Sadurní de l’ordre dels Her-
manos Gabrielistas i el que exercia de di-
rector l’estiu de 1936. Pere Frigola Case-
llas, nascut a Girona el 1897, va abandonar  
precipitadament el col·legi el dilluns 20 de 
juliol, i es va refugiar en diferents domi-
cilis del poble. El 16 d‘agost va embarcar 
al port de Barcelona en el vaixell Corté 2  
amb destinació a Marsella. Va romandre a 
França sota la protecció de la seva congre-
gació religiosa i el 1939 va tornar a Sant Sa-
durní per exercir altra vegada de director 
del Col·legi Sant Josep. El veiem amb els 
seus alumnes al pati del col·legi del carrer 
Hospital, sota la palmera que molts encara 
recordem perquè sovint se’ns hi penjava la 
pilota de futbol. Es disposa d’un diari seu en 
el qual relata els esdeveniments dels mesos 
de juliol i agost de 1936. FOTO DEL FONS DE 
L’AUTOR 

El rector de la parròquia, mossèn  
Joan Salvans Bassas

Explica la llegenda que alguns membres des-
tacats del Comitè de Milícies Antifeixistes de 
Sant Sadurní el van protegir i l’ajudaren a fugir 
el juliol de 1936, juntament amb el vicari  par-
roquial Francesc Pous. Es disposa de correspon-
dència seva escrita  durant l’exili a Toulouse 
(França), però tan aviat com va poder va tornar 
a l’Espanya nacional per la frontera d’Hendaia. 
Després de l’ocupació de Sant Sadurní el 22 de 
gener de 1939 rector i vicari es van incorporar 
a la parròquia d’on el primer va ser rellevat el 
juny del 1939. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Adjutori Varias Gabarró, desertor i 
exiliat a França 

Va desertar  el 15 d’octubre de 1937 quan anava 
a ser mobilitzat per l’Exèrcit de la República. A 
través de la Seu d’Urgell i Andorra s’exilià unes 
setmanes a França i també va tornar a entrar 
a Espanya per la frontera d’Hendaia incorpo-
rant-se immediatament a l’exèrcit franquista. 
Era membre de la Federació de Joves Cristians 
de Catalunya i secretari particular de Manuel 
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REPORTATGE Carles Querol

Vint històries d’exiliats (I)
Una vintena de flaixos biogràfics de veïnes i veïns de Sant 
Sadurní que  van haver d’abandonar el país a causa de la 
Guerra Civil, seleccionats  entre els més de dos-cents vint 
exiliats,  d’un bàndol i de l’altre,  que es tenen identificats
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Raventós Fatjó de can Codorníu. Va morir 
a Torrelameu (comarca de la Noguera) l’11 
d’agost de 1938, a causa de l’explosió d’un 
obús llançat per l’artilleria republicana. El 
seu diari personal es troba dipositat a l’Arxiu 
Comarcal de l’Alt Penedès. FOTO DEL FONS 
DE L’AUTOR

Joan Casanovas Maristany, president 
del Parlament de Catalunya

Es tracta del sadurninenc que més vegades 
es va exiliar al llarg de la seva vida. La prime-
ra va ser el 1925, sota la dictadura de Primo 
de Rivera;  la segona, el 1935, i la tercera, el 
1936 per discrepàncies amb el govern de la 
Generalitat, i la definitiva el 1938, quan ja 
tenia la certesa que la guerra estava perduda. 
Va morir el 7 de juliol de 1942 a causa d’una 
llarga malaltia ocasionada per una complica-
ció renal. El veiem ja molt desmillorat a Val-
ràs – Platge (Llenguadoc  francès), on residia 
mig d’incògnit per evitar ser detingut per la 
Gestapo, acompanyat del seu fill Joan Ca-
sanovas Cuberta, pocs dies abans de morir. 
Joan Casanovas Maristany és el veí de Sant 
Sadurní que ha ostentat el càrrec més impor-
tant  de la política catalana al llarg de tota 
la història. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 
CEDIDA PER JOAN CASANOVAS CUBERTA 

Pere Esteve Llopart, més conegut com 
a Pere Valent

Nascut el 1905 a Torrelavit. Va ser el mem-
bre més destacat del Comitè de Milícies An-
tifeixistes de Sant Sadurní, va actuar de co-
missari polític del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya (PSUC) durant la guerra i es 
va exiliar amb tota la seva família. Des de 
França es va traslladar en vaixell a la Repú-
blica Dominicana, i després es va establir i va 
viure molts anys a Veneçuela. Al final de la 
dècada dels seixanta es va traslladar a viure 
a Perpinyà (França) i va visitar d’incògnit 
Sant Sadurní mentre Franco encara era viu. 
Va tornar a decretar-se l’amnistia general, 
però va mantenir la residència a Perpinyà, 
on va morir el 1995. El veiem a París, al mi-
rador de Trocadero, a principi de la dècada 
dels seixanta, amb la seva esposa Laieta 
Catasús i un dels fills de l’Ernest Roca Gui-
lera, tots tres sadurninencs exiliats. FOTO 
DEL FONS DE L’AUTOR 

Manuel Bonet Bonet, mort de 
tuberculosi a Mauthausen – Gusen

Va travessar la frontera d’El Portús amb el 
seu cunyat, Pere Esteve Llopart, amb un 
secret que crec haver desentrellat 75 anys 
després. 
Va ser capturat pels nazis el maig de 1940 
mentre treballava en la fortificació de la 
Línia Maginot i va ser deportat immediata-
ment al camp de  Mauthausen juntament 
amb un altre sadurninenc, Josep Dols Gi-
bert. Ni l’un ni l’altre van sobreviure. El 
relat de la mort de Bonet a Mauthausen-
Gusen, escrit per Montserrat Roig a la seva 
obra Catalans als camps nazis, és un cant a 
la solidaritat humana portada a l’extrem. 
Va deixar vídua, Josefa Catasús, i una úni-
ca filla que es deia Teresa. Ambdues van 
haver de suportar les humiliacions habitu-
als que s’aplicaven als familiars dels rojos a 
l’Espanya franquista. FOTO DEL FONS DE 
L’AUTOR, CEDIDA PER  CÀNDID ZAPATER 
ANTOLÍ 

Salvador Colet Vidal, un dels  dos 
alcaldes  sadurninencs mort a l’exili

Va ser regidor i alcalde els anys 1936 i 1937. 
Quan s’exilià el 1939 el van internar al 
camp d’Agde, al Llenguadoc-Rosselló, d’on 
va sortir per treballar en feines agrícoles. 
Va ser contractat per un gran propietari ru-
ral del municipi de Marseillan, a la riba de 
l’estany de Thau, i no va tornar mai més a 
casa seva, si bé va mantenir contactes es-
poràdics amb la seva dona. Amb el temps, 
va adquirir una petita finca a Marseillan i 
aleshores compaginava les feines agrícoles 
per al seu benefici particular i per al pro-
pietari. No es va tornar a casar. Va morir a 
la dècada dels seixanta i va ser enterrat en 
aquesta població francesa. La tomba de la 
seva esposa es troba el cementiri munici-
pal de Sant Sadurní. FOTO DEL FONS DE 
L’AUTOR

Antoni Ferrer Forn, de França a Xile a 
bord del vaixell Winnipeg

El seu pare havia estat  afiliat a la Unió de 
Rabassaires i havia exercit de regidor de 
l’ajuntament republicà. Antoni Ferrer es 
va exiliar a França com un soldat derrotat i 
des de Bordeaux es va embarcar el 4 d’agost 
de 1939 en el vaixell Winnipeg, noliejat pel 
poeta Pablo Neruda, amb destinació als 
ports xilens d’Arica i Valparaíso, on es va 
establir. Entre els 2.201 exiliats espanyols 
hi viatjaven,  a més d’Antoni Ferrer,  els sa-
durninencs Salvador Morera Mas, Antoni 
Llop Sales, Enric Benaiges Pedrola, Júlia 
Benaiges Pedrola i Lluís Benaiges Pedrola. 
FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

Dionís Viladoms Esteve,  
el més petit de tots

Va néixer l’1 de novembre de 1932 a la ma-
teixa casa del carrer  de Poca Farina de Sant 
Sadurní on encara resideix. Quan es va exi-
liar tenia per tant sis anys. El 21 de gener 
de 1939 va emprendre la fugida amb la seva 
família en un  camió que els va portar fins 
a Figueres. L’estigma de ser parent de Pere 
Esteve Llopart era un motiu prou convin-
cent per emprendre la fugida. Durant tot 
el trajecte van ser bombardejats per l’avi-
ació nazi i italiana al servei de Franco. Ja a 
l’interior de França, al poble de Les Salles 
Lavauguyon, ell, la seva mare i la seva àvia 
van ser acollits per una família talment 
com si en formessin part, mentre el seu 
pare es trobava a la presó Model de Barce-
lona. El 1944 van tornar a Espanya i es van 
reintegrar al municipi. Veiem Dionís Vila-
doms amb la seva mare i la seva àvia acom-
panyats d’altres refugiats a França. FOTO 
DEL FONS DE L’AUTOR  
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La segona part d’aquest reportatge es pu-
blicarà el pròxim 7 de març. Al blog car-
lesquerol.com es pot consultar la llista  
actualitzada dels exiliats sadurninencs  i 
les seves fotografies individuals. Per afe-
gir-hi més noms i imatges, podeu enviar 
un correu electrònic a querolrovira@hot-
mail.com

Carles Querol   
querolrovira@hotmail.com  
carlesquerol.com
Historiador 

Cinquè reportatge de la sèrie amb motiu del
 75è aniversari del final de la Guerra Civil
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