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Foto de la coberta. Soldats nazis a la base Koreman de submarins alemanys U-Boot a Lorient (Bretagne) , on va ser enviat l’exiliat 
republicà sadurninenc Josep Borrell Vallespí. Cliqueu a sobre i s’ampliarà. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR  
 
 
 

L'exili sadurninenc ( 1939 - 1945)  

 

La República espanyola havia sucumbit a l'interior del país però els ideals republicans es van mantenir vius en el 

cor dels centenars de milers que es van veure abocats a l'exili. La gran majoria van anar tornant de mica a mica, 

però d'altres van protagonitzar una nova epopeia personal en els camps de batalla i de concentració de la 

segona Guerra Mundial.  

El balanç final de la Guerra Civil que el corresponsal nord-americà Vincent Sheean va escriure a Pittsburgh el 

març de 1939 com a cloenda de les seves memòries a Espanya va ser del tot encertat i premonitori " [...] Per a un 

periodista americà, que ha seguit el curs d’aquest desenvolupament històric punt per punt d’Europa al llarg d’un any, 

des del març de 1938 al març de 1939, no hi ha gaire lloc per al dubte del fet que un conflicte d’idees i interessos tan 

terrible, un dia o altre ha de convertir-se en una guerra general. El punt d’inflexió es va assolir el setembre amb les 

successives visites de Mr Neville Chamberlain a en Hitler a Alemanya. Fins llavors havia estat possible que en qualsevol 

moment s’aturessin aquells processos per una clara afirmació de política fermament conjunta—una afirmació que 

hauria hagut de venir d’Anglaterra, França i Rússia alhora, de tots tres plegats. L’afirmació no va ser feta i no hi ha cap 

política ferma; l’acord de Munic1 no va ser política sinó rendició. D’aleshores ençà no ha estat possible aturar l’expansió 

                                                
1 Els acords de Munic van ser aprovats la nit del 30 de setembre de 1938 pels caps de govern del Regne Unit, França, Itàlia i  
 Alemanya, a través dels quals Alemanya s’annexionava la zona de Txecoslovàquia de parla alemanya. La reunió va ser iniciativa  
 d’en Herman Göring i mediada per Benito Mussolini. El primer ministre britànic Arthur Neville Chamberlain) i el seu homòleg  
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del feixisme per via pacífica o diplomàtica. Més que no pas salvar la pau a Munic, el senyor Neville Chamberlain va 

sotmetre la pau i va condemnar Europa i el món sencer, a la certesa, pel que jo crec, d’una guerra general. Tal guerra 

tindrà lloc quan els poders feixistes ataquin directament els territoris propers pertanyents a França o Anglaterra, i no 

abans: la qual cosa significa que serà una guerra imperialista, en què no es lluitarà per cap altre principi sinó el de 

l’imperi. Els principis van ser llançats per la borda el setembre de 1938. I també van ser-ho els tractats, les promeses, les 

obligacions i les fronteres; i també l’estructura de la llei internacional fins aquest moment coneguda i parcialment 

respectada. La cura cobdícia i egocentrisme dels estats de l’Europa imperial estan ara tan repugnantment exposats pels 

esdeveniments del 1936-1939 que un americà ha de dubtar abans de mostrar cap preferència entre ells. I difícilment 

podem dubtar quan, tal com he dit al començament del llibre, els nostres interessos i les nostres emocions ens empenyin 

en la mateixa direcció, i ens trobem, com ja va passar el 1918, enrotllats en la mateixa causa que França i Anglaterra. 

Per més sovint que aquests poders poden haver traït les forces democràtiques arreu del món, per més dolents que siguin 

els seus antecedents de colonialisme imperial, el ritme dels nostres batecs ens portarà al seu costat més que no pas al 

costat de l’aliança feixista. La neutralitat en un conflicte tan profund i ampli, un conflicte que afecta tot el món, amb prou 

feines pot donar-se en cap país, menys que cap en un que és fill conscient de l’Europa occidental; i hem de trobar-nos 

nosaltres mateixos involucrats en tal catàstrofe, de la qual una mica de fermesa i decisió a temps ens n’hauria preservat. 

 A Espanya, la dissortada víctima de la primera fase d’aquest conflicte, hi he retornat un cop i un altre, com havia 

fet durant aquells mesos de creixent desastre. Al meu entendre Espanya és l’únic lloc d’Europa on el feixisme va 

                                                                                                                                                                                                                         
 francès, Édouard Daladier, van aprovar aquesta annexió com una revisió parcial del Tractat de Versalles, sense que hi hagués  
 cap representant txecoslovac.  
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trobar una resistència autèntica. Després del precedent de l’era napoleònica Espanya hauria pogut contenir 

l’avanç feixista. Però en un món cada cop lligat més estretament, que va atorgant més importància a les 

màquines i als materials que no pas a l’esperit humà, el costat que tenia més a veure amb aquestes qüestions 

físiques estava predestinat a guanyar, i tot el valor i l’obstinació de la resistència espanyola no hi van poder fer res 

en contra. En aquest cas, com al centre i al sud-est d’Europa, els governs britànics i francesos eren fatalment 

febles, legalístics que no pas honestos, i indecisos que no pas justos. És difícil trobar una paraula bona a dir de la 

conducta dels governs de França i Anglaterra des del 1936. L’embargament francès de transport marítim a 

Espanya fou, de fet, imposat l’agost del 1936, a causa del govern del Front Popular, i la política de no intervenció 

sota la qual va ser sacrificada la República espanyola als reaccionaris, va ser patrocinada pel gabinet de M Léon 

Blum. L’espantosa responsabilitat de tots aquests homes de Londres i París pesa tant sobre la dreta com sobre 

l’esquerra, i aquest pes no es veu alleujat pels homes de Washington. Si més no en una consideració, 

l’embargament de subministraments a la República espanyola, els Estats Units d’Amèrica es van posar a les mans 

de l’aliança feixista i s’hi van esforçar per garantir la victòria del General Franco, i d’en Hitler i d’en Mussolini, a 

Espanya. 

 Però el valor i l’obstinació encara tenen més força que no pas la pusil·lanimitat en un conflicte d’aquesta 

magnitud; i a través del seu terrible sacrifici —la mort de més d’un milió d’homes, la mutilació de potser un altre 

milió, la inanició i la desnutrició de milions de no combatents— Espanya ha retardat el procés feixista 

incommensurablement. La raó per la qual l’avenç de Mussolini pel Mediterrani no ha estat capaç d’anar al mateix 

ritme que l’avenç d’en Hitler pel centre i sud-est d’Europa, és perquè la República espanyola lluitava a la darrera 

trinxera. La fi de la Guerra d’Espanya era esperada per les autoritats feixistes italianes al març de 1937; tanmateix 
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al març de 1939 encara no s’havia acabat del tot. Els dos anys en què Espanya va ser estripada i torturada pot 

haver salvat tota Europa, pot haver motivat justament el retard essencial per al despertar de les democràcies. 

D’aquesta manera, encara que Espanya fos sacrificada, el món en un sentit ampli, pot haver-se’n beneficiat més 

que no pas de cap altre moviment o esdeveniment en el curs de la història recent. 

 Per tant el meu llibre torna a la crònica periodística de la qual va sortir, i les seves conclusions han de ser trobades 

en els esdeveniments que es registrin quan el darrer mot hagi estat escrit. L’acceleració del ritme del moviment 

feixista és tan gran que aquests esdeveniments podrien haver assolit un punt prou avançat en el camí cap a la 

guerra abans que la darrera pàgina s’hagi imprès. Però siguin quines siguin les voltes i regirades que es produeixin 

en el curs del seu desenvolupament, la voluntat de conquesta dels feixistes és clarament la realitat dominant a 

Europa, i la recerca d’una voluntat de resistència és el motiu central de tots aquests fatigants viatges i divagacions 

aquí narrades. El fracàs general d’aquest intent, el desastre d’Espanya, les espifiades i decepcions del setembre 

del 1938, no han extirpat l’esperança de l’adaptable natura d’aquest historiador tan personal; conec el món i la 

major part dels éssers humans hi poden sobreviure a les més admirables catàstrofes, com ha estat en el passat. 

Però si el fosc i perillós futur pot ser d’alguna manera llegit, ens avisa que va venint el pitjor. I si el passat recent 

conté (com diu Lord Acton) la clau del temps present, si més no podem aprendre, de la reflexió sobre aquest 

passat recent, a desconfiar de diplomàtics i primers ministres, dignataris i dictadors de tota mena, i a posar la 

nostra fe en aquells que paguen els plats trencats de totes les guerres passades i futures, amb diners i amb sang, el 

poble comú, la gent senzilla de la terra. Els paisans i treballadors d’Espanya, d’Alemanya, de Txecoslovàquia, 

estafats i afeixugats; les classes submergides d’Anglaterra que voten opcions de candidats imposats des de dalt; la 

gent tan treballadora i frugal que sempre són traïts a França, votant parlaments que no es mantenen lleials al seu 
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programa electoral; tots aquests han de determinar quin resultat final s’ha d’obtenir del xoc d’ambicions i 

cobdícies entre forces oposades. Damunt de la voluntat i l’instint del proletariat reposa tanta esperança, que 

trobem més que justificat resistir una mica més pel progrés futur de la humanitat, a través i més enllà del conflicte 

que ara divideix el món". 

 S'estima que entre 400 i 500 veïns de Sant Sadurní (civils i soldats oriünds i refugiats temporals), van marxar del 

poble abans de l'entrada de les tropes nacionals i que aproximadament la meitat van travessar la frontera i es van 

exiliar a França. D'aquests exiliats alguns va retornar immediatament i la resta van protagonitzar un reguitzell 

d’històries personals que formen part del capítol encara no escrit definitivament de la diàspora sadurninenca. 

Destinats a Companyies de Treballadors Estrangers (CTE) , enrolats a la Legió estrangera francesa, reclosos en 

camps d'internament francesos i en camps de concentració nazis, mig amagats en zones agrícoles del sud de 

França, embarcats en direcció a Sud-Amèrica... tot un catàleg de peripècies que van de l’èpica a la més absoluta 

irrellevància personal. 

 L'altra meitat es va refugiar dues o tres setmanes en diferents indrets de l'interior del propi país i quan van 

considerar que la situació ja era prou estable van retornar de mica a mica a casa seva. Entre el primer grup s'hi 

trobava el sacerdot Serafí Alemany Esteve de 23 anys que entre 24 i 48 hores després d'haver travessat la frontera 

des de Camprodón en direcció nord va tornar enrere pel mateix camí sense cap problema. Les autoritats 

eclesiàstiques el van destinar a Burgos on va ser acusat de rojo separatista i empressonat. Gràcies als avals 

obtinguts per la seva família i a la intervenció de mossèn Joan Salvans va ser alliberat. Al menys dos exiliats 

sadurninencs més van fer immediatament el camí de tornada, Joan Guilera Roig i Salvador Moliner Miquel.  
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 També el noi de 16 anys, Joan Montagut Forns, fill de l'alcalde Napoleó Montagut, que es trobava internat al camp 

de Saint Cyprien va tornar a Espanya immediatament: "Una setmana després es van presentar uns senyors amb un 

autocar indicant que tots els menors de 16 anys anaven a ser traslladats. Jo en tenia més de setze i se’m notava, 

però la meva cara de llàstima els devia impressionar i em van acceptar juntament amb d’altres que vàrem 

emplenar l’autocar. Del camp ens van portar a l’ambaixada2 d’Espanya a Perpinyà on ens van donar un bon 

menjar. D’allí a l’estació del ferrocarril on s’havia concentrat una gran quantitat de nenes i nens recollits en 

diferents indrets. Ens van comptar i passar llista i després de tota una nit de viatge vàrem arribar a Hendaia on a 

peu ens vàrem adreçar al Pont Internacional que era on es trobava la frontera. A meitat del pont vàrem albirar que 

ens esperaven guàrdies civils enarborant una bandera espanyola molt gran i ens va agafar por perquè feia molts 

anys que no vèiem una bandera com aquella. 

 Només arribar a territori espanyol van començar a donar-nos ordres, ens van obligar a posar-nos en fila índia i 

vàrem entrar en una oficina on ens van fitxar, ens van prendre les empremtes digitals i ens van fer una foto de 

carnet amb un número al darrera, talment com si fóssim delinqüents. Ens van agrupar per les regions d’origen i als 

catalans ens van portar a San Sebastián. Allí, en un hospici regentat per monges situat dalt d’una muntanya, ens 

van acollir i ens van facilitar les coses per rentar-nos nosaltres i la roba. Aquelles dones ens van tractar molt bé, ens 

feien classes d’estudis i un diumenge ens van portar a veure el futbol al camp de la Real Societat. Dues o tres 

setmanes després ens van cridar, ens van ordenar que ens vestíssim, ens van explicar que ens portarien a l’estació 

del ferrocarril per marxar cap a Barcelona i ens van proporcionar una bossa individual amb menjar i beure.  

                                                
2 O el consolat, perquè l’ambaixada era a París.  
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 A l’arribar a Barcelona uns senyors que ens esperaven a l’estació ens van portar al Tribunal Tutelar de Menors 

ubicat al Passeig de Gràcia. Allí ens van fitxar altra vegada i ens van classificar per pobles i comarques. Tots els 

que érem del Penedès vàrem pujar en un autocar que emprengué el viatge en direcció a Vilafranca. Ves per on, 

en aquell autocar vaig coincidir amb un altre noi del meu poble. L’autocar no va poder entrar a Sant Sadurní 

perquè els ponts estaven destruïts i llavors, acompanyats d’un responsable, vàrem fer a peu els centenars de 

metres que faltaven per arribar a l’Ajuntament. L’alcalde ens va rebre i ens va dir que ja ens vindrien a buscar. 

Poca estona després va aparèixer la mare. No us podeu imaginar l’emoció d’aquell moment després de tant 

temps de no tenir notícies mútues i de les calamitats que havíem passat. Tots volien saber com m’havia anat, on 

havia estat, com em trobava...No vàrem poder anar a casa perquè l’havien desvalisat i incautat i per això la mare 

s’havia instal·lat provisionalment a casa de l’àvia. Després d’explicar totes les meves peripècies la mare em va 

posar al corrent de la situació familiar. El meu germà estava en un Camp de Concentració de Bilbao i el pare va 

resultar que no havia passat a França i es trobava a Barcelona amagat a casa del seu germà (el meu oncle) que 

tenia un forn de pa i un obrador de pastisseria on el pare hi treballava. A l’hora de dormir anava a casa d’un altre 

empleat de l’obrador. Tot i ser del Movimiento el meu oncle protegia el meu pare” 

 Entre els que van romandre a França s'hi trobava Jaume Baqués Font, que estava reclòs al camp de Saint Cyprien: 

" Aquells primers dies del camp de concentració el que era més trist i feia pena de veure eren els vells que havien 

passat la frontera amb nosaltres, els quals arraulits i silenciosos en un racó s'anaven pansint i pansint i que 

acabaven morint-se com uns pollets. També feia trencar el cor veure com el cementiri que es va improvisar en 

una punta del camp s'anava omplint. I com s'anaven multiplicant les creus en progressió geomètrica, vint, 

quaranta, vuitanta, cent-seixanta[...] Després encara ens van doldre més aquelles morts perquè la nostra situació 
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va anar millorant de mica en mica quan van començar arribar queviures i tendals de lona amb els quals vam 

construït tendes de campanya que ens permetien no haver de dormir al ras. A més, com que qui més qui menys 

havíem entrat al camp amb alguns aliments de conserva ens els repartíem. Així ho fèiem els de Sant Sadurní que 

no ens separàvem els uns dels altres.  

 El que si puc dir és que allí de fam no va morir ningú. El problema més greu el presentà la manca d'aigua potable 

ja que el camió cisterna que proveïa d'aquest líquid va demostrat ser insuficient per tanta gent que, amb pots o 

amb les dues mans, intentava apaivagar la set. D'aquesta manera però es perdia molta aigua. Per intentar posar-

hi remei es van obrir pous a un centenar de metres de la platja amb l'inconvenient de d'aquells pous va sortir una 

aigua tant purgant que va ocasionar una epidèmia de colitis de la que no es va escapar ningú, provocant 

escenes que feien riure i plorar al mateix temps. Els primers afectats tothom se'ls treia de sobre dient-los el nom del 

porc, però l'endemà venien les tornes o sigui que els esbroncats d'ahir esdevenien els vituperats d'avui que tenien 

de córrer a acabar de fer la seva feina arran de mar. En pocs dies la platja va quedar més guarnida de coques i 

d'ensaïmades que l'aparador de cal Carafí3 !  

 Però el batibull més gran que es va organitzar va ser el dia que van entrar al camp uns camions carregats de pans 

de 350 grams degudament custodiats pels spahis4 a cavall. Aquests en comptes de repartir pa van començar a 

repartir llenya a tort i a dret en el moment en que els camions van ver envoltats i assaltats pels reclosos [...] 

Recordo que aquell dia els grup de sadurninencs ens veiem negres per aconseguir un pa d'aquells i sort en vàrem 

tenir del Ramon Llop5 del carrer de la Diputació[...] L'haguéssiu vist com esquivava els cops de sabre i com 

                                                
3 Nom d'una popular pastisseria de Sant Sadurní. 
4 Soldats de les unitats de cavalleria pertanyents a l'Exèrcit d'Àfrica que depenia de l'Exèrcit de Terra Francès.  
5 Ramon Llop Sales de la lleva de 1929. 
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arreplega els pans i els anava repartint joiosament i esportivament , talment com feia quan jugava de porter a Sant 

Sadurní. A vegades se'ns presentava amb tot un feix de bitllets de banc de la República que havia guanyat jugant 

al set i mig amb les seves trampes i manyes per les barraques i també els repartia joiosament perquè sempre n'hi 

havia algun que valia i que pagava un d'aquells voltors de la banca de Perpinyà que venien a veure què podien 

robar. 

 Una vegada que el SERE va repartir calçat pel camp, el Llop va aconseguir arreplegar varis parells de sabates i 

recordo que els anava venent als senegalesos que feien guàrdia a 20 francs cada parell, tota una ganga, però 

que després veies com aquells militars gesticulaven i protestaven perquè les dues sabates, ves per on, eren del 

mateix peu[...]. [...] A finals de maig, davant la proximitat de l'estiu i dels fums que anaven prenent els 

esdeveniments europeus els francesos van desallotjar aquell camp i ens van agrupar al camp de Le Barcarés, 

construït en una franja de terra de 2 quilòmetres d'ampla per 10 de llargada, des de Salses fins a la frontera amb 

Catalunya. Aquest camp era immens i molt ben estructurat i estava format per 30 illots i dins cada illot 30 

barracons, més uns altres annexes auxiliars. Tots eren de fusta i hi cabíem 10000 homes engabiats. Però allí quan 

no bufava la tramuntana se't menjaven els mosquits de viu en viu. El menú era lleuger i sempre el mateix: 200 

grams de pa i suc de llenties. Nosaltres per distreure la gana pescàvem tallarines a la plata i algun cranc que 

badava. Va ser a principis de juny quan vam començar a rebre cartes de les nostres famílies; unes cartes que 

semblava que procedien de la Patagònia pel temps que tardaven en arribar. Però és que tot tenia la seva 

explicació. Aquelles cartes abans de lliurar-nos-les havien de passar per moltes mans i per molts ulls. A més 

estaven escrites d'una manera estranya, començant per aquell obligat Arriba España i allò del Año de la Victoria. 

El més estrany però era que només parlaven del temps, que si plou, que si fa sol, que si les bruixes es pentinen i 
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coses així. Ah! però si les miraves bé cercant als racons i als raconets, o a sota els segells dels Reis Catòlics, o 

formant una frase amb les inicials de les frases del text descobries coses serioses com aquesta : N-o v-i-n-g-u-i-s 

q-u-e e-t p-e-r-s-e-g-u-i-r-a-n. En d'altres cartes et parlaven de la vinya del Cigala6 que volia dir el cementiri o el 

carrer Entença, per referir-se a la presó Model de Barcelona. Totes aquestes metàfores intentaven avisar-nos del 

malament que estaven les coses a Sant Sadurní, com efectivament ens van confirmar uns presoners de guerra 

republicans que van arribar al camp de Le Barcarés, procedents de Sant Sadurní on treballaven en la 

reconstrucció del pont de l'estació sobre la riera Lavernó i d'on es van escapar, veient-se obligats a travessar la 

frontera[...]". 

 "[...] La guerra es veia a venir i tenies d'estar cec per no adonar-te'n. Aquell estiu de 1939 al camp de Le Barcarés 

vam celebrar la Festa Nacional francesa del 14 de juliol. A cada illot hi van construir uns castells recordant La 

Bastille i busts de Franco a tamany natural ben untats de xarop de sucre que atreien totes les mosques del camp i 

més encara. Al vespre els enceníem fins que es convertien en cendra. El mes de setembre, amb la invasió de 

Polònia per les tropes de Hitler, França va declarar la guerra a Alemanya i va cridar a una mobilització general. 

Fou aleshores quals als francesos se'ls van obrir els ulls com dues taronges i va venir a carrera feta als camps a la 

recerca de personal per a la verema i per a les fàbriques metal·lúrgiques, ja que molts francesos havien estat 

cridats a l'exèrcit. Feien unes proves d'aptitud al mateix camp i si resultaves escollit t'enviaven a les CTE 

(Compagnies de Travailleurs Étrangers ). El meu germà Saní 7 i jo vàrem ingressar en la companyia que es va 

constituir per a la construcció del Camp de Groupement de Troupes Coloniales a uns vuit quilòmetres de Le 

Barcarés, entre Salses i Rivesaltes. Jo feia rases a pic i pala i ell de lampista, col·locant la claveguera fins el riu Aglí. 
                                                
6 Efectivament, del cementiri de Sant Sadurní en deien la vinya del Cigala.  
7 Sadurní Baqués Font 
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Allí hi havia l'al·licient de que podíem entrar en contacte i confraternitzar amb reclutes procedents d'Indoxina, 

Senegal, Madagascar, Argèlia, Martinica... és a dir, de torts els indrets del seu imperi colonial, que, per cert, es va 

esfondrar pocs anys després. Aquests contactes es va esfumar el juliol de 1940 degut a la invasió i avenç 

imparable de l'exèrcit alemany a través de territori francès. Aleshores aquell camp es va convertir en el refugi del 

desmoralitzar Exèrcit francès i també dels fugitius belgues [...]. 

 Va ser aleshores quan, amb l'autorització de les autoritats del camp, i per evitar ser enviats al nord a reparar les 

destrosses en les vies de comunicació originades pels alemanys i pels bombardeig aliats, vàrem anar a treballar 

als horts situats als afores de Perpignan. Vam sortir del foc i vam caure a les brases ja que va ser allí on vaig viure 

les hores més negres de l'exili, sense una ma amiga, sense un consol i sense un amor. Vivia en mig d'una misèria 

moral que em fa vergonya recordar. La jornada laboral era esgotadora, de sol a sol, sempre amorrat al solcs i 

vigilat constantment, per la qual cosa em costava després posar-me dret. Cada dia m'havia de llevar a les tres d 

ela matinada per donar pinso i aigua al cavall. Passava molta gana, tanta que envejava el porquet de la casa 

que era una monada i al qual rentaven, pentinaven i engreixaven amb unes peroles de llet i blat de moro de 

collita pròpia. Tenia tanta gana que cada nit, quan anava a cuidar el cavall, menjava el que havia sobrat a la 

parola del porquet. Els diumenges regàvem els camps des de les tres de la matinada fins a les tres de la tarda. Ens 

ficàvem dins el rec amb l'aigua que ens arribava fins els genolls i anàvem distribuint l'aigua per entre els solcs de 

la finca [...]. 

 Vaig estar-hi gairebé dos anys, però a l'abril de 1943 els alemanys, veient que els aliats havien desembarcat a les 

costes africanes i temien perdre la guerra, van recórrer als refugiats que treballàvem al camp i ens van concentrar 

a Perpinyà, en un local de la Route Bompas. Érem uns 200 i va córrer la veu que pretenien enviar-nos a fortificar el 
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port de Marsella. A les dues de la matinada, mentre els vigilants dormien, em vaig escapar sigil·losament i després 

de travessar el riu Tet vaig esperar tranquil·lament que es fes de dia. A les 8 del matí vaig anar a l'avinguda de 

l'estació per acomiadar-me degudament amagat dels 200 companys ( menys un) que, efectivament, marxaven a 

Marsella [...] Vaig anar a trobar el contractista d'obres Puig - Massoubre al qual ja coneixia i li vaig explicar les 

peripècies de la meva escapada, va riure de valent i em va convèncer per anar a treballar a unes obres que 

estava fent a Port Vendres i Cap Béar. Cobrava 100 francs al mes i això em va permetre llogar un petit apartament 

a la Rue de l'Anguile . Em tenia de llevar a les 4 de la matinada per agafar el tren i arribar a les 6 a Port Vendres. 

Tenia l'avantatge que treballava 8 hores seguides i a les quatre de la tarda ja tornava a Perpinyà. 

 El meu apartament es va convertir en una mena de refugi ocasional d'una bona colla d'exiliats que pretenien 

tornar a Espanya[...] La verdulaire que hi havia ben bé al costat de l'immoble del meu apartament era alcohòlica i 

confident de la gendarmeria i en veure el tràfec d'homes entrant i sortint em va denunciar. Hores després, quan un 

dels meus hostes i jo tornàvem de l'estació on havíem anat a recollir unes maletes, dos policies ens van detenir al 

mig del carrer i ens van portar a la comissaria. Ens van separar i a mi em van començar a acusar d'haver robat 

aquelles maletes. Al veure que ho negava amb tota rotunditat, em van colpejar fins fer-me sang a la cara [...] 

L'endemà em van venir a buscar i em van demanar excuses de mal pagador, ja que havien comprovat que les 

maletes eren de l'home que m'acompanyava la vigília. Pretenien que em convertís en un delator i em van fer 

xantatge dient-me que em deixarien immediatament en llibertat si col·laborava amb ells [...] 

 El 21 de juny de 1944, quan es va fer de nit, vaig donar per acabada la meva excursió francesa i a través del Coll 

de Banyuls vaig enfilar cap Espanya. Anava sol i quan es va fer de dia ja estava a meitat de camí. Vaig descansar 

tota la jornada amagat entre uns pedres i quan es va tornar a fer de nit vaig reprendre la marxa fins a la frontera. 
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Recordo perfectament que la darrera nit del viatge abans de ser detingut per la guàrdia civil era la berbena de 

Sant Joan, perquè veia els coets i els castells de foc que sobresortien per damunt les teulades dels poblets de la 

zona[...] Quan em van detenir em van portar al poble d'Espolla i després a la presó de Figueres[...] A finals de juliol 

em van fer anar a les oficines de la presó i després de la corresponent identificació em van dir que me'n podia 

anar a casa. Vaig sortir de la presó i plovia a bots i barrals. Em vaig mullar fins el ossos i vaig començar a córrer 

com un boig per uns carrers plens de fang en direcció a l'estació per agafar el primer rtren que sortís en direcció a 

Barcelona".  

 L'exiliat Francisco Viladoms Sabaté també es trobava al camp de Le Barcarés. Segons el relat de la seva filla Flora 

Viladoms Briquets: " El meu pare es referia a la seva estada a França com una de les experiències més inhumanes 

de la seva vida, com un manera de degradar-lo com a ésser humà. Es va veure encerclat dins un recinte rodejat 

de filferros punxeguts i vigilat les 24 hores el dia per soldats senegalesos amb els seus fusells queb tenien ordres de 

disparar contra tot aquell que intentés escapar-se. A més hi feia un fred descomunal i molts dels reclosos duien 

poca roba, alguns no portaven sabates i intentaven protegir-se els peus amb cartrons, papers o trossos de draps. 

Els estómacs buits s'havien de conformar amb un tros de pa al dia que els llençaven com si fossin gossos. Molts es 

va cansar de remoure els bidons de les escombraries intentant trobar alguna cosa que fos comestible. L'aigua per 

beure era salada,la qual cosa va provocar diarrees severes a la majoria. No hi havia espai reservat per fer les 

necessitats fisiològiques i les havien de fer a primera línia de mar, perquè les onades s'encarreguessin de netejar la 

plata. Malgrat aquesta misèria i maltractaments el meu pare i els altres exiliats van fer esforços per mantenir-se en 

vida, mentre caminàvem amunt i avall amb la intenció de no agafar més fred encara i intentar superar l'extrema 

debilitat. 
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 A la nit es refugiaven a l'interior d'uns barracons de fusta en els quals l'aire fred s'hi introduïa en totes direccions. A 

l'hora de dormir s'ajeien a terra en grups de deu persones intentant escalfar-se els uns als altres. L'endemà només 

n'havien sobreviscut sis o vuit i aleshores es repartien tot el que de valor havien deixat els difunts, com roba, 

sabates [...] En una ocasió varen aconseguir intercanviar-se amb un guardià un rellotge per una mica d'arròs que 

pensaven repartir-se entre 5 amics. El van posar a bullir dins un pot de llauna i de sobte un centenar d'individus van 

rodejar l'escena mirant amb fruïció aquella llauna. Aquella ració, en circumstàncies normals, era suficient per a 

una persona, però per cinc va representar una minúcia i menjar-se-la sota la mirada dels companys que no hi van 

poder participar va resultar un àpat molt amarg. Era trist i molt patètic veure arribar fins als límits exteriors del camp 

molts camions plens de menjar enviats per diferents països que els francesos no deixaven descarregar. Mitjançant 

uns altaveus anunciaven que aquells aliments éren per a ells però quan s'hi apropaven per a recollir-los els feien 

xantatge fent-los signar un document per a ingressar automàticament a la Legió estrangera.  

 Davant la desesperació n'hi va haver molts que van signar aquests documents i al cap de poc temps van 

esdevenir carn de canó durant la Segona Guerra Mundial, embarcats en un nou episodi bèl·lic d'un país que no 

era el seu i que a sobre s'havia comportat de forma insolidària. N'hi va haver que van intentar escapar-se, però la 

immensa majoria van quedar enganxats als filferros punxeguts i allí van romandre per escarment de la resta".  

 L'exiliat sadurninenc Amadeu Urpí havia anat a parar al camp de Saint Cyprien on formava part d'una companyia 

de treballadors dedicada a la construcció de barracons de fusta , juntament amb Ramon Llop Sales, Josep 

Millanes Gallart, Lluís Amigó Serrano , Josep Figueras Manobens i tres veïns més de Sant Sadurní . El mes de 

setembre de 1939, donada la manca de braços arran la mobilització a causa de l'inici de les hostilitats alemanyes, 

va treballar unes setmanes en la verema de la zona, però al final de la collita de raïm va retornar a Saint Cyprien. 
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També l'exiliat Pau Corbella Papaseit8 que es trobava al mateix camp en va sortir per a treballar a la zona en 

feines agrícoles. Amadeu Urpí va ser enviat a un poble proper a Perpinyà a aixecar un campament militar. Ell es va 

alegrar donada la proximitat dels Pirineus catalans. Posteriorment fou traslladat al Departament de Lot et Garona a 

construir una fàbrica de pólvora. Els treballs en aquestes instal·lacions no eren gens feixucs, va fer de paleta i si 

convenia agafava el pic i la pala. Quatre companyies d'un centenar de treballadors cadascuna hi vàrem estar 

destinats però l'ocupació de França per part dels nazis va obligar a aturar el projecte. Amadeu Urpí recordava que 

: " Nosaltres ens trobàvem a la França no ocupada, tot i així els alemanys ho dominaven tot. Teníem els gendarmes 

francesos per sota les ordres dels alemanys. Un bon dia vam rebre una petició de voluntaris per a treballar en una 

fàbrica de producte químics. Havien explicat que ningú hi volia anar perquè era força contaminant i generava 

problemes per a la salut. Estava prohibit veure vi i alcohol. Malgrat tot això, jo m'hi vaig presentar. Em van agafar 

després de fer una tria ja que s'hi havia presentat més gent del compte". Va romandre gairebé dos anys en 

aquesta indústria anomenada SPA ( Société des Produïts Azotés) al municipi de Lannemezan (Departament dels 

Alts Pirineus) i va decidir tornar a casa quan va rebre una carta anunciant una imminent operació del seu pare. La 

situació familiar a Sant Sadurní en plena postguerra era molt precària: el pare havia caigut malalt, el seu germà 

romania invàlid a causa d'un tret que li afectà la columna vertebral i la seva mare havia d'afrontar tota sola 

aquella adversitat. Per tot això: "Al final vaig voler tornar i vaig demanar la liquidació de la fàbrica on treballava. 

Uns amics em van traspassar una nit per les muntanyes plenes de neu. Vaig travessar la frontera per un indret molt 

proper amb els controls alemanys, talment com si fos un treballador d'uns salts d'aigua per aconseguir electricitat. 

                                                
8 Va romandre a França fins el 1949.  
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Era l'endemà del dia de Nadal de 1943. Em vaig camuflar a la filera dels treballadors habituals com si fos un 

treballador més i vaig passar desapercebut entremig dels vigilants alemanys. Quan havíem caminat una mitja 

hora, ell se'n van anar a la feina i jo vaig passar per les muntanyes nevades dels Pirineus anant a sortir a Urdieto".  

 El van detenir i el van traslladar a la presó de Barbastro, a una vintena de quilòmetres de Bielsa. Després d'un mes i 

mig allí detingut i un cop aconseguits els avals corresponents el van traslladar en tren i emmanillat a Barcelona on 

va ingressar a la presó Model. Hi va romandre durant un mes. A la sortida dos guàrdies civils el van portar 

directament a la Caixa de Reclutes de Barcelona per començar el servei militar obligatori.  

 També a Saint Cyprien s'hi trobava el sadurninenc Josep Borrell Vallespí ( 1906 - 1995). Segons les explicacions 

que li va donar a la seva besnéta Mireia Borrell Calvet: " Les condicions eren precàries i el nostre espai vital era 

mínim. És fàcil d'imaginar el lloc de destí de les nostres necessitats fisiològiques. No es podia caminar sense 

trepitjar excrements. De tant en tant anunciàvem que hi hauria distribució de menjar i llavors ens alçàvem i 

esperàvem a la cua amb resignació. L'àpat consistia en un tros de pa sec i un bol de sopa calenta. Els malalts 

tenien la possibilitat de dormir en barraques per així poder recuperar-se com més aviat millor i continuar treballant. 

Allí vaig intentar ser fort, evitar el fred i sobretot vigilar a no caure malalt. Procurava no capficar-me i si en alguna 

ocasió rebia un paquet de menjat del meu oncle9 repartir-lo entre els meus companys de Sant Sadurní [...] El 

menjar el deixàvem allà a terra perquè no es fes mal bé fins que aconseguíem una gran pila. Al final menjàvem 

pa mullat i sobretot molt estovat. També hi havia un recinte que havien muntat expressament els francesos on 

havien instal·lat els animals que els refugiats havien portat. Molts però ja no hi havien arribat perquè els gendarmes 

els havien regalat als franquistes. Els exiliats procedíem de diferents indrets d'Espanya, però un cop allà dins tots 

                                                
9 Salvador Borrell ja residia a França abans de la Guerra Civil i s'havia posat en contacte amb el seu nebot al camp de Saint Cyprien.  
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érem iguals, tots amb gestos i mirades sabíem el què volíem i el què necessitàvem a cada moment. Tots sabíem 

que alçant el puny demostràvem que mai seríem vençuts. Els republicans mai ens vam sentir derrotats. 

 El camp estava rodejat per una tanca de filferro punxegut i nosaltres semblàvem un ramat sense cap possibilitat 

d'escapar-se. Només podries sortir si anaves a treballar o , simplement, si et venia a reclamar un familiar[...] El meu 

tiet em visitava cada diumenge tot i que per a ell el trajecte era difícil perquè vivia molt lluny. Em portava menjar, 

beguda, cigarretes tant per mi com per als meus companys de Sant Sadurní. Tothom en veure l'oncle cridava i 

s'alegrava [...] Allí vaig estar uns 8 mesos i puc afirmar que van ser els pitjors de la meva vida. El meu esquema 

setmana era sempre el mateix: dilluns començava una terrible setmana, dimarts trobava a faltar la meva dona, 

dimecres plorava tot el dia, dijous pensava amb la meva dissortada existència, divendres trobava a faltar 

Catalunya, dissabte escrivia poemes i el diumenge odiava la meva vida[...]" 

 [...] Milers d'estranys feien muntanyes de sorra per parar el fred i cabanyes construïdes amb qualssevol cosa. 

Aquestes eren més o menys grans, segons les persones que les ocupaven. També hi havia molta gent sola que 

s'havia bastit la seva petita cabana algunes canyes i una manta. Jo no em vaig sentir mai sol, sempre tenia algun 

company amb qui parlar, amb aquells companys que tant havíem lluitat per arribar a França. M'aturava a pensar i 

recordava tots aquells que havíem deixat pel camí i em posava nostàlgic. Havíem de dormir a la intempèrie i per 

això alguns companys i jo fèiem forats molt profunds a la sorra de la platja per posar-nos dins i no passar fred. 

Només trèiem el cap. El mal temporal era insuportable". El 25 de març de 1939, l'exiliat sadurninec Tomàs March 

Papaseit, de 43 anys, va morir al camp de Saint Cyprien. 
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 Del camp de Saint Cyprien van traslladar Josep Borrell a una finca agrícola del Departament d'Aveyron: "                     

Allà treballava durant el dia i a la nit em portaven a dormir al camp de Bram10 La meva tasca consistia en cuidar 

animals, però en això la meva experiència era nul·la. No m'agradava gens aquella feina i un dia se'm va escapar 

una vaca mentre l'estava vigilant. Amb esforç i cansament la vaig empaitar fins que la vaig atrapar i la vaig tornar 

al corral. El meu oncle, mentrestant, va aconseguir reunir tota la família que estava exiliada i dispersa al camp de 

Bram. Al final hi érem tots els cosins. Al tiet li va resultar molt difícil trobar feina per a mi, però a partir del gener de 

1940 em va aconseguir un contracte de treball al poble de Saint Laurent de la Cabrerisse, al mateix departament 

del camp.  

 I va ser així com vaig anar a viure i treballar a la Granjette11[...] El problema més gran per a mi va ser l' idioma ja 

que sabia cap paraula en francès i em va resultar molt difícil entendre i fer-me entendre. Mica en mica el vaig 

anar aprenent i aleshores tot va resultar més fàcil. La meva dona volia venir a França i sempre que m'escrivia em 

deia que agafaria les maletes i vindria ràpidament perquè necessitava estar al meu costat. Jo li responia que la 

situació era molt inestable i no es podia descartar que em tornessin a portar al camp de Bram. Quan vivia a la 

Granjette la meva obsessió era garantir-me l'alimentació. Aquesta obsessió era deguda a la fam que havia passat 

durant la retirada fins a França i al camp de concentració. Per això varem conrear un hort on hi havia verdures i 

hortalisses. Al poble trobava tot l'entreteniment necessari. Alguns dies d'estiu anàvem tota la colla d'amic a un riu 

que hi havia al costat del poble12 i allà ens banyàvem i passàvem tota la jornada [...]. 

                                                
10 Al Departament de l' Aude. 
11 Nom de la finca on va viure i treballar Josep Borrell Vallespí a partir del gener de 1940. 
12 Podia tractar-se de la Rivière La Nielle, le Ruisseau Janet o le Ruisseau de Jacou. 
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 El 1940 els alemanys van ocupar França i el 1942 va venir la policia francesa acompanyada dels alemanys i em 

van detenir. Em van indicar que no m'hi oposés i que cedís a les seves exigències. El món em va caure a sobre ja 

que no sabia què m'esperava. Em van fer pujar en un tren ple de gent a l'estació de Carcassonne i ja no es va 

aturar fins arribar a Lorient, a la base Koreman de submarins alemanys U-Boot, ubicada al Departament atlàntic de 

Morbihan a la regió de la Bretagne. El trajecte va ser molt dur , viatjàvem incòmodes i ens van tractar molt 

malament. Ens insultaven i ens feien anar com si fóssim bestiar. A les estacions ens aturàvem un parell de minuts 

per estirar les cames i tornàvem a pujar immediatament als vagons. Allí a Lorient on treballava hi havia una 

multitud d'ètnies diferents. Tot i això, tots érem igual i malgrat que parlàvem llengües diverses ens enteníem 

perfectament només amb la mirada. Una de les coses que em va sorprendre dels alemanys va ser la seva 

obsessió per la neteja personal. Ens obligaven a dutxar-nos i a mantenir una estricte higiene individual. El que tenia 

mala sort i queia malalt se'l retornava al camp de concentració d'origen, on l'esperava la mort. Degut a aquesta 

amenaça procuràvem no passar fred, menjar tant com podíem i ajudar-nos els uns als altres. 

 La nostra tasca era molt inconcreta, tant aviat ens feien col·locar mines al mar, com fer de manobre, com 

carregar sacs de ciment sobre trens en marxa. Els més castigats eren els jueus, que sempre eren els primers en ser 

convocats, però immediatament després ja hi anàvem nosaltres. En una ocasió vaig salvar-li la vida a un jueu que 

s'havia distret en el moment oportú i vaig carregar el meu sac de ciment i el seu. En una altre, un soldat alemany 

se'm va acostar i em va dir que era un espanyol renegat i una rata. Em vaig exaltar i li vaig plantar cara per 

defensar la meva dignitat. Just en el moment que m'anava a etzibar un tret, un altre soldat alemany li va dir que no 

em matés perquè jo era un bon treballador. La nostra feina a Lorient va durar fins a principis de 1944 quan vàrem 

acabar de construir els búnquers alemanys. El 18 de març d'aquell any em van traslladar a París, a l'estació de tren 
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d'Orly per ajudar els alemanys a retirar les bombes que no havien explotat i arreglar les vies del tren. Mentre ens 

esperàvem a la cua de presoners em vaig trobar amb Sadurní Baqués13, un bon amic de Sant Sadurní que havia 

estat militant del PSUC i que també era un exiliat com jo.  

 En retrobar-nos la sensació va ser increïble. Tant de temps sense veure'ns i trobar-nos ambdós presoners dels nazis 

a Paris, sense cap possibilitat d'escapar-nos. Ens vàrem ajuntar i les coses ens van anar millor. A mesura que els 

alemanys preparaven la seva retirada ens van exigir més celeritat a l'hora d'arreglar les vies que havien destruït els 

maquis. Jo tenia una acreditació feta pels alemanys amb el número 815 que em permetia moure'm per Paris sense 

complicacions, i el Sadurní Baqués també en tenia una amb el número 1422. Ni a ell ni a mi mai se'ns va passar pel 

cap escapar-nos. No disposàvem de gaire menjar i cada dia que passava ens sentíem més cansats, però ens 

animàvem mútuament. Ens vam fer inseparables i sempre ens movíem junts i en tot moment procuràvem no donar 

cap pas en fals. Ens obligaven a treballar moltes hores al dia i a la nit dormíem en un prostíbul proper a l'estació 

d'Orly, al la Rue Jean que només funcionava de dia. Disposàvem de quatre hores per dormir en aquella casa de 

putes.  

 Un dia, treballant a les vies, hi va haver un bombardeig i els alemanys van obligar a un jueu de 55 anys a 

desactivar una bomba que no havia explotat. Amb molta senzillesa aquell home va treure el detonador i en 

comptes de sortir corrent, es va asseure al costat d'aquell artefacte per treure's la sorra de les sabates, Al cap de 

tres o quatre minuts es va alçar, s'allunyà i quan ja es trobava a una certa distància la bomba va explotar. En una 

altra ocasió a causa dels estrèpits de les bombes sobre les vies del tren vaig quedar completament sord durant 

tres mesos. El 19 d'agost de 1944, amb la retirada dels alemanys, varem quedar lliures, sense pàtria i sense res. Ens 
                                                
13 Sadurní Baqués Font 
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vàrem emocionar i tots els presoners vam cridar i saltar d'alegria .Ens vàrem quedar treballant durant quatre mesos 

per ajudar a la reconstrucció de la població de París. Després d'un comiat entranyable, en Baqués se'n va anar a 

Perpinyà, on havia conegut una dona amb la qual es va casar, i jo vaig tornar a Saint Laurent de la Cabrerisse a 

treballar de manobre amb el meu oncle. La guerra s'havia acabat a França, però a Espanya hi havia Franco i jo 

estava segur que si tornava acabaria a la presó.[...] El 1948 vaig decidir tornar a casa sense saber del cert què em 

trobaria. No podia aguantar més. Havia passat molt temps i segurament la situació hauria canviat. Vaig pujar al 

primer tren en direcció a la frontera. El trajecte es va fer molt llarg. Mirava per la finestra del vagó i recordava un 

per un tots els mals moments que havia passat. Mai ningú em faria oblidar aquells 10 anys de sofriments, de 

desesperació i , sobretot, de tristesa. Tenia la impressió que aquesta etapa de la meva vida havia passat molt 

lentament. Vaig aprendre a donar importància a les coses molt petites, a valorar el menjar que cada dia tenia a 

taula i a compartir les coses amb la resta de la gent.  

 En arribar a l'estació de França m'esperava la dona i els meus dos fills, als quals no vaig identificar fins que ens 

vam abraçar i petonejar en aquella andana. Tots ens vàrem quedar sense paraules i la sensació era realment 

indescriptible. Varem agafar el tren fins a Sant Sadurní. Durant molts anys, els diumenges al matí m'havia de 

presentar a la caserna de la Guàrdia Civil i em tenien allí fins que es cansaven de veure'm. Em tractaven com un 

perdedor, però jo mai m'hi vaig considerar". 

 Al sadurninenc exiliat 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. 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 Catasús Mata, un 
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rabassaire de can Guineu, i de Concepció Parellada Martí, els quals es van casar 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 confinat en un camp d’internament juntament amb altres sadurninencs. Per escapar-se d’aquell 

recinte el 9 de març, un mes aproximadament 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 Perpinyà li van atorgar el número 373 i van 

emplenar la seva fitxa militar amb les dades següents: cabells 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 sadurninencs 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 fortalesa 

colonial enrolat a la Legió Estrangera francesa. Així ho van escriure a les seves memòries Joan Formosa Estragués i 

Jaume Baqués Font, exiliats també el 1939. Aquesta mitificació calia documentar-la i per això durant quaranta 

anys aquest autor va estar intentant localitzar alguna referència en els arxius militars francesos corresponents a 

Indoxina. Ni rastre. Ja ho havia donat per impossible pensant que tal vegada Catasús s’havia inventat una nova 

personalitat amb nom i cognoms diferents fins que l’estiu del 2013 es va localitzar una referència seva a la Base 

des militaires décédés durant le conflit 1939-1945 del Ministeri de Defensa francès 
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 Segons aquesta informació, el soldat de la DCRE, Francesc Catasús 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 Santerre (Departament de 

Somme, a la regió de Picardie) equidistant uns 110 quilòmetres de la frontera belga i de París. El 10 de maig 

d’aquell any les tropes de la Wehrmacht14 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 soldat ras Francesc Catasús Parellada s’hauria produït, per tant, entre aquestes 

dues dates. Segons la informació disponible va ser ingressat �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 Santerre, sabem que les tropes 

alemanyes van arribar- hi a partir del 4 de juny. Un any després, el 5 de juny de 1941, el cadàver va ser exhumat 

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 morir aquest era tot el seu patrimoni, no es pot dir que la seva vida li 

hagués proporcionat gaire riquesa material. 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 víctima en aquell recòndit reducte colonial francès d’Indoxina. Vés a saber si tenia viu aquest sentiment de 

pertinença i agraïment o tant se li en fotien França i els francesos!.  

                                                
14 Les forces armades alemanyes. 
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 Malauradament no es va poder informar a la seva família de la defunció, ja que a l’hora d’allistar-se a Perpinyà 

no va indicar la seva adreça 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. 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 després 

algun descendent. El que sabem del cert �segons la informació del seu expedient militar� és que en el moment 

de la seva mort ja n’estava divorciat 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 i de la legió estrangera víctimes de la Segona Guerra Mundial. Allí, la seva tomba individual 

porta el número 214.  

 Casos com aquest ens plantegen alguns interrogants sobre la credibilitat que ens mereix la memòria , quan no hi 

ha cap testimoni o document que acrediti un determinat esdeveniment. Crec que és lícita, sempre que la 

informació sigui versemblant (qüestió aquesta d’una enorme subjectivitat, ja que allò que als uns pot semblar 

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 gestions per procurar posar fi a la incertesa. Al cap a la fi, més aviat o més tard, com en 

aquest cas, acostuma a aparèixer alguna prova material o documental irrefutable. I una darrera reflexió : ¡Quants 

cadàvers de soldats catalans allistats a la Legió Estrangera francesa i desapareguts a partir del 1940 (i dels quals 
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les seves famílies mai més en van saber res) deuen estar enterrats també en les necròpolis, fosses comunes i 

cementiris escampats pels camps de batalla francesos de la Segona Guerra Mundial!  

 Un altre sadurninenc que s'allistà a la Legió estrangera va ser Josep Estupiñà. Primer va ser confinat al camp 

d’Argelers, d'on va sortir per a treballar en feines agrícoles de la zona. Després ingressà a la Legió i es va casar 

amb la també exiliada sadurninenca Elisenda Mas Singla i van tenir quatre fills Lluïsa, Daniela, Jaquelina i Joan. 

Acabat el contracte amb l'exèrcit va romandre a França i es va dedicar a fer d'enguixador. 

 Joan Formosa Estragués va ser un dels darrers retinguts del camp d'Argelers: " Acabades les súpliques per anar 

proveint de voluntaris a la Legió estrangera francesa van cridar tots aquells treballadors qualificats (com mecànics, 

electricistes, ferrers, fusters...) que després d'uns petits exàmens eren destinats a diferents fàbriques. Vinguérem 

després altres tries, per dir-ho d'alguna manera, fins que al camp només hi havia persones grans, estudiants i 

d'altres que fins aleshores havien aconseguit escapar-se de ser seleccionats. Total no n'érem més de 500 i ens ho 

trobàvem bé perquè l'alimentació era suficient. Va arribar el 21 d'octubre de 1939 i ens van traslladar a un centre 

de distribució de Causade, una població agrícola situada entre Montauban i Cahors. Romanguérem en aquest 

centre només tres o quatre dies durant els quals no va parar de ploure o no vàrem veure el sol. Tothom anava amb 

esclops de fusta perquè els carrers eren un fangar.  

 Tres o quatre dies després , un centenar de refugiats, entre els quals m'hi trobava jo, després d'haver estar 

degudament proveïts d'aliments per un llarg viatge, vàrem emprendre un incert itinerari en tren que ens va portar a 

Mantauban, Toulouse, Carcassone, Beziers, Montpellier, Nimes i Arles-sur-Rhône on vàrem fer una aturada per 

menjar calent. Formàvem part de la 129 CTE. Una estona després el tren va tornar a arrencar i al cap d'una hora de 

viatge vam entrar en una via morta del centre ferroviari de Miramas en el Departament dels Bouches-du-Rhône [...] 
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Arribàrem a l'estació travessant per sobre les vies del tren sota la mirada de sorpresa dels viatgers que esperaven 

el ferrocarril. Realment aquell grup de soldats era un espectacle per la indumentària que portàvem. La majoria 

anàvem vestits de forma estrafolària, amb restes dels uniformes que havíem portat. Uns anaven amb pantalons o 

jaquetes de guàrdies d'assalt, uns altres de carabiners, i els de més enllà amb pantalons de gudaris15 o del tercio16. 

Realment ens fèiem mirar [...] Ens van allotjar en una vintena de vagons de tren a l'interior de la fàbrica en una 

mena de quarantena. Un grup de reservistes francesos, alguns dels quals ja havien fet la guerra del 14, van 

esdevenir els nostres vigilants, amics i acompanyants durant molts mesos. 

 El complex Miramas - Saint Chamas era un dels més grans d'Europa destinat a la fabricació de pólvora i trilita. Hi 

treballaven 60000 obrers , distribuïts en tres torns. Per considerar la seva importància cal tenir en compte que a 

diari necessitava un vaixell de sofre, un altre de nafta i centenars de vagons d'àcid sulfúric que provinents 

d'Angoulême es transformaven en centenars de vagons de pólvora i trilita que sortien a diari cap a Alemanya i 

Itàlia. La fàbrica ocupava una extensió com de Martorell - Sant Sadurní - Vilafranca i els desplaçaments interns del 

personal i mercaderies es feia amb locomotores elèctriques. El primer dia, tot i que a la meva fitxa figurava com 

estudiant em van donar un pic i una pala i em van enviar a cavar a una llarguíssima rasa. Aquesta activitat no va 

durar ni un parell de dies, perquè en una visita matinal, un enginyer que havia vingut a la fàbrica per aixecar uns 

planells topogràfics per a instal·lar una via nova, quan va passar a prop nostre, i en saber que érem espanyols 

nouvinguts, estranyat potser per la meva joventut, em va preguntar perquè no retornava a casa quan el general 

Franco havia promès que a aquells que no tinguessin les mans tenyides de sang serien benvinguts a Espanya. Em 

                                                
15 Soldat basc. 
16 La Legió espanyola. 
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preguntà per la meva família, pels meus estudis elogiant la fermesa de les meves conviccions malgrat la meva 

edat. Al capvespre, quan vaig anar a retornar el pic i la pala al magatzem d'intendència, l'encarregat que hi havia 

allí em va dir que l'endemà em presentés als despatxos i demanés per monsieur Reverci que aquest era ni més ni 

menys el nom de l'enginyer. Pel que després vaig saber es tractava d'un ex-senador italià que havia estat foragitat 

d'Itàlia per Benito Mussolini. 

 Així va ser com vaig canviar el pic i la pala per un trípode, nivells, brúixola i cartes topogràfiques. La quarantena 

anava fent el seu curs i nosaltres, mica en mica, ens anàvem encaixant en la ciutadania francesa. La societat civil 

francesa era força recelosa amb nosaltres degut a la propaganda adversa franquista que dominava diaris com  

Le petit provençal i La Dépêche que no ens afavorien en absolut. A l'interior de la fàbrica el tracte alimentari que 

rebíem no tenia res a veure amb la nostra actitud de col·laboració sense límits que demostrava que podien 

comptar amb nosaltres. Un bon dia, després de la jornada laboral, ens vàrem adonar que els vagons havien estat 

arranjats amb lliteres i una bona estufa de llenya. Malgrat això vàrem declarar-nos en vaga. Vàrem ser convocats 

el centenar de membres de la 129 Companyia, a les 5 de la tarda, davant les oficines, on hi havia tot l'estat major 

de la fàbrica, militar i civil, entre els quals monsieur Reverci. Un dels metges de la fàbrica va ser el que va intervenir 

i ho va fer en un to tant distès i cordial que allò que ens havíem imaginat que seria una reprimenda va esdevenir 

una lliçó. Ens va explicar que si durant els primers dies d'estada a la fàbrica la dieta hagués estat com la de la 

resta dels guàrdies reservistes tots estaríem a l'hospital ja que el nostre organisme, després de sis o set mesos en els 

camps d'internament es trobava en estat de deshidratació que calia anar superant de mica en mica. Ens el vàrem 

creure i vàrem donar per acabada la vaga. Sigui com sigui l'alimentació va començar a millorar des d'aquell 
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mateix dia i ens va comunicar que es procediria a restaurar la vella cuina de la fàbrica per convertir-la en el 

nostre allotjament [...]. 

 Així van anar transcorrent les jornades laborals de deu hores i descansant-ne una de cada quinze. Amb l'arribada 

de polonesos i altres treballadors forçats a la fàbrica en van començar a fer tres, sense interrupció. Les noies que hi 

havia a segons quina secció de la fàbrica eren força conegudes ja que tot i que només bevien llet, els colors 

groguencs es manifestaven en el seu cos, especialment a la cara, malgrat protegir-se-la amb caretes. La càrrega i 

descàrrega de vagons de sofre, de nafta i d'àcid sulfúric posava en evidència la importància estratègica i militar 

d'aquelles instal·lacions per a les potències de l'Eix. Dins el context de la població civil, la guerra era un malson 

llunyà que no tenia cap incidència en el dia a dia en què es movien tots els estaments socials i puc afirmar que 

des de la rendició incondicional d'Alemanya el 1918 en el poble de Miramas no hi va mancar res, ni a les tendes 

d'alimentació, ni als grans magatzems, ni en el capítol d'oci. Cinemes, teatres i competicions de futbol 

funcionaven a ple rendiment. De la guerra només en en assabentàvem quan al cinema projectaven uns 

documentals patriòtics. La premsa escrita, monòtona i reiterativa, només explicava les excel·lències de la Línia 

Maginot, la garantia que permetia als francesos dormir tranquils [...]. 

 Aquesta tranquil·litat va durar fins el 24 de juny de 1940, quan un cop derrotat l'exèrcit francès i signat l'armistici a 

Compiègne els francesos es van adonar que la guerra no era un joc i més quan el país es va dividir entre la zona 

ocupada pels nazis i la zona lliure sota el govern pro-nazi del mariscal Pétain. Una conseqüència d'aquesta 

situació va ser que poques setmanes després ja no es trobava res a les botigues d'alimentació i s'implantava el 

racionament dels productes bàsics com el pa, la llet, l'oli, el tabac..[...] Un dia, a començament de febrer de 1940, 

a mig matí, una part molt important de la fàbrica va volar pels aires com a conseqüència del primer sabotatge 
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que tenia com objectiu dificultar la producció de material de guerra i la seva tramesa a les potències de l'Eix[...] 

Les explosions que van provocar l'esfondrament de les naus més emblemàtiques de la fàbrica vam creure en un 

primer moment que havien estat com a conseqüència d'un bombardeig, però les bateria antiaèries no havia 

disparat un sol tret [...] L'espectacle de les explosions era immens. L'endemà vàrem saber que havien explotat 20 

milions de quilos de nafta, provocant un cràter com 5 o 6 vegades un camp de futbol. A conseqüència d'aquell 

sabotatge anònim, que sorprenentment no ocasionà víctimes, la producció de la fàbrica va disminuir un 50% i 

molts dels integrants de la 129 Companyia vàrem ser destinats a l'estació central de Miramas per tal de recuperar 

tota la ferralla que havia provocat les explosions. Allí hi havia restes de vagons trens, que es trobaven carregats de 

pólvora quan van explotar per simpatia, rodes per aquí per allí i vies recargolades que calia retirar i substituir [...] La 

Gestapo va procedir a fer detencions a la fàbrica i em van agafar a mi. En el tren que l'endemà ens menava cap 

el camp d'internats polítics de Vernet d'Ariège, al Departament de Haute-Garonne, vaig pensar que tancava un 

altre capítol de la meva història personal". D'aquest camp, l'escriptor hongarès nacionalitzat britànic, que va 

participar a la Guerra Civil espanyola, Arthur Koestler (1905 - 1985), va sentenciar que " dins l'escala centígrada - 

liberal el camp de Vernet d'Ariège es troba en el punt zero de la infàmia".  

 Tres mesos després d'haver ingressat en aquest camp a Joan Formosa Estragués li van proposar el que ell va 

considerar una ignomínia: " [...] em van cridar als despatxos i el responsable dels guàrdies em va sorprendre 

demanant-me que sobre un mapa de França li indiqués on m'agradaria anar si sortís en llibertat. Aquella oferta 

però tenia una contrapartida, m'havia de convertir en delator dels meus companys i informar del que es 

comentava a l'interior dels barracons. Immediatament vaig explicar la situació als exiliats de més confiança i 

vàrem convenir que calia que jo sortís d'aquell recinte aprofitant que altres reclosos anaven a fer llenya i carbó a 
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les muntanyes de les rodalies i a reparar els desperfectes urbans que havia ocasionat la darrera riuada de l'Ariège. 

Mig camuflat en un d'aquests grups i en arribar a un bosc proper al poble de Bonac em vaig separar del grup i em 

vaig amagar. Vaig trobar feina en una gran finca agrícola i durant dos mesos vaig fer de pagès. Aquest període 

em va servir per refer-me físicament de les carències del camp de Le Vernet i de la incertesa de futur que hi havia, 

ja que sempre hi corrien rumors sobre trasllats imminents a altres indrets. El darrer era que pretenien enviar un grup 

a treballar en el ferrocarril transsaharià a l'Àfrica del nord. Un bon dia vaig decidir que en aquell país i en aquelles 

terres no se m'hi havia perdut res i per tant preferia afrontar el meu retorn a Espanya. 

 Em vaig presentar a la gendarmeria de Bonac per demanar la meva repatriació. Prèviament ho havia fet saber 

per carta als meus pares i, com que no tenia ni cinc, els vaig demanar diners. Per assegurar la tramesa, van 

aprofitar el pretext d'enviar-me un paquet de roba i quatre coses, i a més una pastilla de sabó que prèviament 

havien foradat introduint-hi després un bitllet de 100 pessetes. Un cop rebuts els diners, el 27 de setembre de 1941, 

vigilat per dos gendarmes, vaig emprendre el camí cap a casa en tren. Bonac, Narbonne, Perpinyà i Cerbère on 

em van deixar sota el control de la policia espanyola [...] Al capvespre, un altre tren va sortir de l'estació de 

Cerbère i poc després del recorregut per l'interior del túnel arribarem a Portbou. Amb mi viatjaven tres o quatre 

exiliats més que també tornaven a casa. A l'interior d'una de les dependències policials ens van comprovar la 

documentació i per sorpresa nostra ens van dir que podíem anar a sopar i passar la nit a una fonda propera, però 

que a les 8 en punt de l'endemà havíem de personar-nos en aquell mateix despatx ja que ens portaríem al centre 

de classificació de Figueres. Aquelles cent pessetes em van venir com anell al dit per aquella primera nit en 

territori espanyol després d'un exili de 32 mesos. A l'hora convinguda ens presentàrem i el primer que van fer va ser 

emmanillar-nos. Mala senyal".  
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 El nen Dionís Viladoms amb la seva mare i la seva àvia havien arribat al poble de Les Salles Lavauguyon a mitjans 

de febrer de 1939 instal·lant-se en un immoble junt amb tres famílies catalanes més: "Als refugiats ens van cedir 

una casa amb els mobles, ens van facilitar roba i ens proporcionaren menjar [...] Jo vaig anar a l'escola sempre al 

mateix poble. Em van ensenyar molt, sense considerar-me en absolut un refugiat. Anava a jugar amb els fills de 

l'alcalde i amb els de totes les famílies riques del poble i mai em vaig sentir com un estrany. Tant a mi com a la 

meva mare ens van tractar sempre com si fóssim francesos, i a la meva àvia no li va faltar mai res. D'amics allà en 

vam fer molts. Ens van tractat tots molt bé, tant el metge, com l'alcalde , com el rector. Teníem un rector que era 

de meravella. La meva mare, que no anava mai a, li va dir que no podia perquè tenia molta feina. Ell li va 

contestar que ja tenia el cel guanyat de feia molts anys. Aquell s s'encarregava de quatre parròquies i menava un 

hort. Acabades les misses a treballar, perquè s'ho havia de guanyar ell [...] A Les Salles Lavauguyon no disposàvem 

de farmàcia i calia desplaçar-se a un poble veí situat a dotze quilòmetres de distància. Un dia els gendarmes em 

van veure que anava a peu per la carretera, em van preguntar on em dirigia i jo els vaig dir que a buscar els 

remeis de l'àvia després que el metge hagués fet la recepta. L'endemà, quan feien una volta per les masies de la 

zona, li van comentar a la meva mare que m'havien trobat i li van dir que no calia que hi anés més a la farmàcia, 

ja que ells m'hi portarien. En bicicleta i assegut al darrere m'hi portaven i me'n tornaven, i això que en el trajecte hi 

havia pujades". 

 En aquell recòndit poblet Dionís Viladoms va rebre ensenyament en llengua francesa, que ben aviat va aprendre, 

i no es va perdre ni un dia de classe malgrat que durant tres mesos no hi va poder assistir a causa d'una ferida en 

un peu. Als matins passàvem a recollir-li els deures que ell havia fet a casa i al vespre n'hi portaven de nous. Fins i 

tot els diumenges a la tarda el director del centre anava a donar-li classes de recuperació. La Gestapo apareixia 
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sovint i rastrejava la zona, però els gendarmes els alertaven la vigília perquè anessin en compte. Mentrestant el seu 

pare17 es trobava empresonat a la Model de Barcelona però ni l'un ni els altres tenien cap mena d'informació 

recíproca. Pels volts de Nadal de 1941 l'alcalde del poble els va lliurar la primera carta que rebien del seu pare. A 

mitjans de 1944 van tramitar l'obtenció dels passaports i es van presentar a la frontera espanyola. Allí la policia els 

va escorcollar i els va prendre tot el que portaven, diners inclosos. Van arribar a Sant Sadurní sense ni cinc i sort en 

van tenir del director de la sucursal local del Banco de Vizcaya, Antoni Romeu Sabater, que els va lliurar 

generosament dues mil pessetes de la seva butxaca perquè poguessin reprendre la vida al poble. Mai no els hi va 

reclamar.  

 A diferents CTE (Compagnie de Travailleurs Étrangers) van ser destinats entre d'altres els sadurninencs Josep Maria 

Serradell Arnán (Sant Sadurní d’Anoia, 1900 – 1965), Sebastià Lèsera Griñó ( 1914 – 1995), Carles Riambau Sogas 

(1913 - 2010), Pere Roca Martí ( Castellbisbal, 1909 – Sant Sadurní, 2004), Josep Miquel Cardús (Sant Sadurní, 1914 – 

Lectoure, França, 1994), Ramon Castellví Ferrando (Sant Sadurní d'Anoia, 1907 - Bouguenais, França, 1990) i Valentí 

Zaragoza Verges. Josep Maria Serradell havia estat mobilitzat el 16 de setembre de 1938 per atendre les 

necessitats de fortificació republicana a la reraguarda de l’Ebre. Abans havia estat regidor de l’ajuntament en 

representació de la Unió de Rabassaires. A mitjans de gener de 1939 va emprendre la retirada i va passar per Sant 

Sadurní, camí de la frontera francesa, per acomiadar-se de la seva esposa, Teresa Castellví Ferrando, i de la seva 

filla Assumpció, que vivien a l’immoble de l’actual número 26 del carrer Pompeu Fabra. Després de romandre tres 

o quatre mesos en un camp d’internament al sud de França va ser destinat a a la 19ena Companyia de la primera 

secció. Enrolat en aquesta unitat va viatjar durant cinc anys a diversos indrets del país, com Marseille, Bordeaux, 

                                                
17 Agustí Viladoms Raventós, nascut el 1901 
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Lyon, Paris, Amiens i finalment Saint-Astier, on va treballar en una mina per extreure material per fer calç i ciment. 

Aprofitant les cavitats subterrànies, l’exèrcit nazi hi va instal·lar durant l’ocupació una moderna fàbrica d’avions. 

 Sebastià Lèsera després de treballar en una CTE a França va ser destinat a Alemanya a una fàbrica d’avions. 

Tornà a la vila després d’un breu període de temps i es va reincorporar a la Impremta Varias. Carles Riambau 

havia començat la retirada des de Sant Sadurní, on havia treballat a cal Benach, i va travessar la frontera pel Coll 

d’Ares fins arribar a Prats de Molló (Departament dels Pirineus Orientals) on els gendarmes el van detenir i traslladar 

al camp de Setfons. En va sortir per anar treballar com a mecànic a Toulouse, en unes millors condicions de vida. 

Després de la invasió alemanya i davant l’eventualitat que els nazis enviessin els millors operaris al seu país per 

ingressar en les fàbriques d’armament, Riambau i d’altres mecànics van optar per anar-se’n al camp d’Argelers. En 

va sortir quan la seva família va reunir els avals necessaris. Després de treballar deu anys a Barcelona va entrar de 

mecànic a Indústries Pons de Sant Sadurní i finalment a Maquinaria Moderna, S.A. Es va casar amb Angelita Marlet 

Pechoabiero i van tenir un fill al qual van batejar amb el nom de Carlos. També el seu germà Agustí s'havia exiliat. 

 Pere Roca Martí era mecànic de professió i va tenir la fortuna de trobar una primera feina a l’exili, l’11 de gener de 

1939, a la Société des Avions Marcel Bloch al municipi d’Anglet (Departament dels Pirineus Atlàntics). A partir del 

novembre de 1941, i ja inscrit en una CTE, va ser destinat a Seix (Departament d’Ariège) i a la Rochelle 

(Departament de Charente Marítima). Gràcies a la seva capacitació professional va entrar a treballar a la Société 

Languedocienne de Recherches et d’Exploitation Minières (SLREM) ubicada a la ciutat de Narbona ( Rosselló ) i el 

1947 va tornar a La Rochele per treballar a l’agència oficial de Citroën. El 1948 va viatjar a Catalunya i es va 

incorporar normalment a la vida civil, després de 10 anys fora de casa. Josep Miquel , orfe de pare i mare des dels 

10 anys, havia treballat d’aprenent a l’adrogueria de cal Fonso de la plaça de l’Ajuntament i havia fet el servei 
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militar obligatori a la marina (Cartagena). Després s’incorporà a l’empresa La Gelidense, S.A, la fàbrica de paper 

del Molí Guineu. Fou un dels voluntaris de la Columna Durruti. S’exilià a França i fou ingressat al camp de Sainy 

Cyprien, d’on va sortir per enrolar-se en una CTE essent destinat al Departament del Marne, al nord de França. 

Acabada la Segona Guerra Mundial es va retrobar amb la seva parella, la també exiliada sadurninenca Teresa 

Bladé Benaiges (Rasquera, 1914 – Lectoure, França 1963) i es van instal·lar temporalment a la Bretanya francesa i 

després al municipi de Lectoure (Regió de Midi – Pyrénées, Departament de Gers). Ell es dedicava a l’agricultura i 

ella a fer de modista. El 1941 va néixer el fill i el 1948 la filla, Valentí i Violeta respectivament. El 1953 Teresa Bladé 

va patir una embòlia cerebral que la va deixar sense parla, postrada en una cadira de rodes i amb la meitat del 

cos paralitzat. Després de deu anys en aquesta situació va morir el 1963. Josep Miquel també va morir en aquest 

mateix municipi trenta un anys després. Ella havia nascut a Rasquera ( Ribera d’Ebre) i quan el seu pare va quedar 

vidu, va viatjar amb el seu germà Joan a Sant Sadurní, on es va establir. Es va afiliar a la CNT i va ser en el local 

social del sindicat d’aquest municipi on va conèixer Josep Miquel Cardús. 

 Ramon Castellví Ferrando va sortir del camp d'Argelers per anar a treballar a alguns indrets de França i Alemanya 

i després va romandre al primer país. Es va casar amb Denise Lénédic, van tenir dues filles, Patrícia i Isabe, es van 

establir a Bouguenais l i es guanyava la vida treballant de pintor en unes drassanes del Departament del Loire A 

tlàntic. Valentí Zaragoza Verges, va arribar a França sense la seva dona i la seva filla que s'havien hagut de 

quedar pel camí quan la nena va caure malalta. Es va passar els primers mesos d'exili en un camp d'internament i 

en va sortir per anar a treballar en una CTE a la fàbrica Padavoine, a Lille, al nord del país. 

 Un altre grup d'exiliats van optar per embarcar-se en destinació a Mèxic, Santo Domingo i Veneçuela. Francisco 

Viladoms Sabaté (Sant Sadurní d’Anoia, 1911 – Chihuahua, Mèxic, 1987), havia estat president de la CNT, regidor 
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de l'ajuntament i president de l'empresa col·lectivitzada Codorniu. Al camp de Le Barcarés Viladoms va tramitar 

dues peticions d’asil, una a Mèxic i l’altra a Xile , amb la sorpresa que ambdues van ser acceptades amb 24 hores 

de diferència. A l’hora de decidir-se va prevaldre la que li havia arribat primer . Ell, la seva dona Maria Lurdes 

Briquets Estruch i la seva cunyada Conxita van embarcar en el vaixell Mexique juntament amb 2200 viatgers que 

van arribar al port de Veracruz ( Mèxic) el 27 de juliol de 1939. A Chihuahua va treballar en una mina de plata i a 

Santa Clara Namiquipa va participar en la construcció d’una presa. Allí va néixer la seva fila Flora. El periple de la 

família Viladoms – Briquets per Mèxic els va portar altra vegada a Chihuahua i a Guadalajara, Mèxic D.F. , Cuautla 

i altra vegada Chihuahua, on Viladoms va morir el 17 d’agost de 1987. L’any anterior havia tornat a Sant Sadurní 

per visitar familiars i amics. Josep Olivé Vallvé ( 1918 – 2002) havia ingressat primer al camp d’Argelers i després al 

d’Agde. No se sap ben be si va ser una argúcia, seva o dels seus pares, o una casualitat, però quan Josep Olivé ja 

havia decidit embarcar-se en direcció a Mèxic, els seus pares van aconseguir a Sant Sadurní els avals que 

acreditaven que no havia format part de cap partit o sindicat d’esquerres i que havia mantingut sempre una 

conducte irreprotxable. Amb aquesta avals Olivé va saber que podia tornar a casa i es va oblidar de Mèxic.  

 Pere Esteve Llopart (Torrelavit, 1905 – Perpinyà, 1996) , el Pere Valent, i la seva esposa Eulàlia Catasús Masana van 

sortir de França en direcció a la República Dominicana el 1940, a bord d’un dels vaixells que van traslladar 

refugiats republicans cap a la seva destinació de Puerto Plata, al nord de la República. La darrera setmana de 

gener de 1939 havia estat a Figueres, participant en l’evacuació de refugiats civils i militars cap a la frontera 

francesa. Allí es va reunir amb el grup de sadurninencs que fugien, entre els quals hi havia casualment la seva 

esposa, la seva cunyada i altres membres de la seva família. També hi eren els seus companys de partit Ernest 
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Roca Guilera i Valentí Zaragoza Verges. A França va ser confinat en el camp d’internament d’Argelers, d’on va ser 

alliberat gràcies a les gestions de membres del Partit Comunista Francès (PCF) que van intercedir per ell.  

 Entre 1940 i 1948 va residir a Santo Domingo dedicant-se al comerç en un petit establiment de la ciutat. La 

dictadura del general Rafael Leónidas Trujillo Molina i el seu anticomunisme van asfixiar les ànsies d’Esteve. Per 

això va decidir emigrar a Veneçuela. El 1949 el trobem ja a Caracas, vivia a la Plaza Capuchinos, a l’Avenida San 

Martín i explotava un petit quiosc de llaminadures a l’exterior de l’edifici central de Correos de Carmelitas de 

Caracas, a l’Avenida Urdaneta. Anys després es traslladà a la ciutat de Los Teques, al sudoest de Caracas, capital 

de l’Estat de Miranda i del municipi de Guaicaipuro, on constituí una petita empresa de fabricació de persianes 

graduables d’interior. El negoci li devia funcionar bé ja que li va permetre adquirir un solar on va construir un petit 

immoble d’habitatges de lloguer. Després del primer infart, i per prescripció mèdica, es va vendre el negoci de les 

persianes i es traslladà altra vegada a la capital situada a una altura inferior. Aleshores es va establir al barri de la 

Floresta, en un dels extrems de l’Avenida Andrés Bello. 

 A finals de la dècada dels cinquanta s’afilià al Centre Català de Caracas amb el nom de Jenaro Costas Puig. 

Aquesta va ser fins a la seva mort la nova identitat de Pere Esteve Llopart, nom i cognoms que li havien estat cedits 

per l’autèntic Jenaro Costas, un representant d’una empresa sueca de cel·lulosa i paper establert a Veneçuela, 

molt amic seu. L’autèntic Jenaro Costas havia fet fortuna viatjant pels països d’Amèrica Central i del Sud i molt 

probablement es van conèixer ja a la República Dominicana. Quan va emigrar a Veneçuela el seu passaport ja 

anava a nom de Jenaro Costas Puig. A la seu del Centre Català de Caracas, i també al seu domicili ja que Pere 

Esteve ostentava el càrrec de Secretari General del Partit Comunista Espanyol (PCE) a Caracas, es reunia amb 

membres del partit com Emili Mira Aparici, Francesc Tabernero Vicente, Josep Solanes, Josep Martorell, Antonio 
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Monico, el vilafranquí Rudolf Llorens i Fidias Robusté, entre d’altres, i es recaptaven diners que ell enviava a 

Espanya per ajudar les famílies dels companys comunistes empresonats per la dictadura. Un conegut seu que 

venia sovint a Catalunya , va fer-li de correu en més d’una ocasió els anys 1956, 1957 i 1958. Lliurava a famílies 

barcelonines que tenien algun familiar del PSUC empressonat, o que es trobaven en una situació precària, sobres 

personalitzats a l’interior dels quals hi havia xecs de viatge que es podien bescanviar per diners sense necessitat 

d’identificar-se. Esteve vivia dels lloguers dels pisos de Los Teques i dels rendiments del que havia aconseguit amb 

la venda del negoci de les persianes. 

 L’estiu de 1962 viatjà a França per explorar la possibilitat d’establir-s’hi i retornà a Veneçuela des del port de Le 

Havre a bord del vaixell Antilles. El 1964, després d’un nou infart , va decidir vendre’s l’immoble de Los Teques i 

viatjar a França. Primer va residir a Mauzac, al departament de la Dordonya, i més endavant va anar a raure a 

Perpinyà, al número 17 de la Rue des Mimosas, ben be al darrera del Palais des Congrés. Alguns dels que el vàrem 

anar a visitar a aquella planta baixa de la torre de Perpinyà, amb la gran palmera del jardí que quaranta anys 

encara es conservava, vàrem ser testimonis de l’austeritat en què vivien ell i la seva esposa Eulàlia Catasús 

Masana. Des d’aquesta nova destinació va intensificar els contactes amb el PSUC i amb el Partit Comunista 

Francès i a principis de la dècada dels setanta va entrar a Catalunya clandestinament en diverses ocasions per 

visitar els seus familiars i per establir contactes amb els militants comunistes de l’interior. En una d’aquelles 

incursions va viatjar d’incògnit i de nit a Sant Sadurní i durant una estona va passejar en cotxe pels seus carrers. 

Immediatament després de l’amnistia general de l’octubre de 1977 va tornar al seu poble sense les precaucions 

que havia tingut amb anterioritat, fins el punt que va córrer la veu que ja havia tornat de l’exili. No era aquesta la 

seva intenció, ja que es trobava bé a Perpinyà. El 1978 va ser operat a Montpellier d’un càncer al pit.  
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 El 21 de setembre de 1979, sense avís previ, sense invitació i saltant-se el protocol es van presentar ell i la seva 

esposa Laieta a la Casa de la Vila de Sant Sadurní, van pujar al saló de sessions i van saludar al president de la 

Generalitat, Josep Tarradellas i a la seva esposa, que aquell dia estaven de visita oficial a Sant Sadurní. Només 

l’alcalde de l’època els va identificar i saludar, tot demanant-los cordialment que sortissin del saló i esperessin en 

el replà de l’escala a que s’acabés l’acte de benvinguda al president de la Generalitat. Així ho van fer. No sabria 

dir si la cordial salutació que els hi va dispensar Tarradellas responia a una coneixença prèvia o, simplement, a 

una deferència educada envers uns intrusos visitants d’una certa edat. El 1980 va ser operat tres vegades, una de 

les quals d’urgència, a causa d’un tercer infart al Centre Cardiovascular de Toulouse. Després d’un quart infart i 

d’una altra operació d’urgència a Montpellier on el van traslladar en helicòpter i d’una llarga convalescència, 

monsieur Jenaro Costas Puig va morir a Perpinyà el 1996, on el van enterrar , ara sí, amb el nom de Pere Esteve 

Llopart. 

 Antoni Ferrer Forn ( Sant Sadurní d’Anoia , 1916 – Santiago de Chile, 1963), Salvador Morera Mas, Antoni Llop Sales, 

Josep Romagosa Isart, Enric Benaiges Pedrola, Júlia Benaiges Pedrola i Lluís Benaiges Pedrola, també des del port 

de Bordeaux, es van embarcar el 4 d’agost de 1939 en el vaixell Winnipeg, noliejat pel poeta i ambaixador Pablo 

Neruda, amb destinació als ports xilens d’Arica i Valparaíso. El pare d'Antoni Ferrer Forn, el dirigent rabassaire 

Jaume Ferrer Carbó, va ser afusellat al Camp de la Bóta de Barcelona el 1940, i ell va morir d’un infart l’11 de maig 

de 1963 a Santiago de Chile mentre presenciava un partit de futbol entre el seu equip predilecte, Unión Española i 

el Santiago Wanders, a l’Estadio de Santa Laura de la capital xilena. S‘havia casat amb l’exiliada sadurninenca 

Teresa Mir Mir.  
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 Els exiliats sadurninecs més desafortunats van ser els destinats als camps de concentració del Tercer Reich: Jaume 

Barceló Urgell, Manuel Bonet Bonet, Josep Casas Borràs, Josep Dols Gibert, Josep Querol Fonollosa, Antoni Tarrida 

Capellades, Antonio Cid Mas i Jaume Borrell Pedrola. Jaume Barceló Urgell (1919 – Mauthausen – Gusen - Àustria, 

1942) va passar a França després d’haver combatut al costat de la República enquadrat uns mesos en la 26 ena 

Divisió ubicada a Artesa de Segre. Va ingressar a Mauthausen- Gusen el 20 d’octubre de 1941 i hi va morir tres 

mesos després. Manuel Bonet Bonet (Hortells, 1905 – Mauthausen – Gusen, Àustria , 1941) s'havia traslladat de molt 

jove amb alguns dels seus nou germans a Sant Sadurní. Era un home d’esquerres, militant o, si més no, molt proper 

a les posicions del PSUC i cunyat i amic de Pere Esteve Llopart. S’exilià al febrer de 1939 i quan França fou 

ocupada pels nazis va ser capturat al maig de 1940 juntament amb Josep Dols Gibert i Josep Querol Fonollosa a la 

línia Maginot, on havien estat destinats com a integrants d’una CTE per tal de reforçar aquella fortificació. Fou 

internat primer en un stalag i enviat després al camp de concentració de Mauthausen (Àustria). Només arribar li 

penjaren un triangle de roba blava a l’alçada del cor, amb una S de spanier. Amb el color blau, els nazis 

identificaven els apàtrides, i dins d’aquest col·lectiu hi posaven els rojos espanyols. Bonet —així com els altres 

quatre veïns de Sant Sadurní— fou un dels 3.839 espanyols que moriren a Gusen, un kommando exterior de 

Mauthausen.  

 El seu company d’infortuni Miquel Serra relatava 36 anys després al llibre Els catalans als camps nazis de la 

periodista i escriptora Montserrat Roig : “El 22 de juny de 1941, el mateix dia en que l’alemanya nazi declarava la 

guerra a la Unió Soviètica, els deportats Mauthausen consideraren de nomenar la primera i única direcció 

comunista, integrada per Razola, Palacios, Bonaque, Bonet i Pagès. Fins aquella data no existia una única 

organització comunista, sinó que cada transport que arribava al camp portava la direcció del Partido Comunista 
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de España o del Partit Socialista Unificat de Catalunya, segons si eren catalans o no [..] Tot i que jo treballava a la 

pedrera, tenia com a tasca repartir cada vespre una mica de menjar que l’organització clandestina recollia. 

Encara que faci riure, allò representava assegurar uns dies més de supervivència per als companys que rebien 

aquesta ració de més. Entre els que se’n beneficiaven, hi havia en Manuel Bonet. Al mes de març o abril de 1943, 

em passaren una consigna que avui pot semblat tètrica o cínica. La direcció del partit [es refereix al partit 

comunista], entre els quals hi havia el company Bonet, va decidir suprimir l’ajut que donàvem als companys que ja 

eren condemnats per la malaltia o l’esgotament. 

 Sabíem, per exemple, que era materialment impossible que un company tuberculós sobrevisqués sense un 

tractament adequat, o bé la malaltia se l’emportaria o bé si ho descobrissin els SS el matarien. En Manuel Bonet no 

era gaire alt, tenia la pell bruna i un posat seriós, encara que mai no el vaig veure trist. Treballava de paleta i era 

un dels companys amb qui més m’agradava discutir, perquè sempre hi aprenia alguna cosa nova. 

 Doncs bé, en Bonet passava gana, molta gana, com tots nosaltres. Jo era l’encarregat, en nom de l’organització, 

de portar-li alguna gamella d’aquella gasòfia o una mica de pa, car s’havia posat malalt. Cap a finals de maig o 

començaments de juny de 1943, quan li vaig anar a portar el suplement que l’organització li oferia, em va dir que 

no podia acceptar. Que sabia que estava tuberculós, i que, per tant, els seus dies eren comptats. I no solament no 

va agafar el que jo li duia, sinó que em va fer agafar la meitat del seu pa a fi de donar-lo a un altre company 

perquè encara es pogués salvar. I va acabar per dir-me “ �Miquel, el partit tenia raó quan deia que havien 

d’adreçar tots els esforços per salvar els companys que encara tenen esperances de sortir d’aquí. Ajudar un mort 

fóra contraproduent. Jo vaig votar aquest acord i vull ésser el primer a respectar-lo. Guanyarem la guerra i, com jo 

no ho veuré, compto amb tots vosaltres perquè el món sàpiga de la justesa de la nostra lluita contra el feixisme[...] 
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Al cap de tres o quatre dies, se l’emportaren al camp rus, on va morir en braços d’en Joan Sarroca. Sota el coixí hi 

havia encara el menjar que el company Sarroca li havia donat i que no s’havia volgut quedar”. 

 Deixà vídua, Josefa Catasús, i una única filla, anomenada Teresa. Anys després, aquestes dues dones varen rebre 

la visita d’un company de Bonet a Gusen, el qual havia sobreviscut a l’extermini nazi, que els explicà amb detall 

com va ser la vida al camp i també les circumstàncies de la seva mort, i els lliurà l’únic i preuat llegat que Bonet 

havia conservat des que s’exilià i que abans de morir li havia demanat insistentment que fes arribar a la seva 

família: una misteriosa clau d’un desconegut pany que vés a saber quin secret o quin tresor amagava, però que ni 

la vídua ni la filla no pogueren mai localitzar.  

 Josep Casas Borràs (Sant Sadurní, 1909 – Castell de Hartheim (Àustria), 1941) havia estat escollit alcalde el 21 

d’octubre de 1936 en representació de la Confederació Nacional del Treball (CNT) amb nou vots a favor i dos en 

blanc i va exercir el càrrec fins al 29 d’octubre de 1937, si bé durant aquest període va estar de baixa en dues 

ocasions, una per accident laboral i l’altra per malaltia. Després va continuar com a regidor fins al desembre de 

1938. Treballava aleshores a cal Benach (Maquinaria Moderna per a Construccions i Obres Públiques), on el 8 de 

desembre de 1936 es va ferir a la cama en disparar-se-li l’arma que emprava per verificar la resistència de les 

planxes que s’hi utilitzaven per al blindatge de tancs i carros d’assalt, segons la versió oficial. D’altres afirmen que 

se li va disparar accidentalment la pistola que portava sempre a la cintura. Retornà a l’alcaldia el 3 de maig de 

1937, un cop recuperat de l’accident.  

 A mitjans de gener de 1939, Casas va viatjar a Bescanó (Gironès), juntament amb la maquinària de cal Benach, 

quan es va desmantellar el taller davant la imminent ocupació de Sant Sadurní per les tropes franquistes. 
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Es va retirar cap a França dues setmanes després, essent ingressat en un camp d’internament. Va ser destinat a 

Angoulême, al sud oest de França. Quan els alemanys van ocupar la regió, va ser detingut i confinat en un altre 

camp d’internament, i el 20 d’agost de 1940 el van traslladar en tren a Mauthausen, amb el tristament famós 

comboi dels 927, on va arribar el 24 del mateix mes. Li assignaren el número 4106. En aquell tren va coincidir amb 

el vilafranquí Eusebi Pérez Martín, el qual va sobreviure fins a l’alliberament del camp el 5 de maig de 1945. La 

certificació de la mort de Josep Casas al castell de Hartheim porta data del 24 de gener de 1941. Durant aquells 

cinc mesos va treballar en la construcció i fortificació del camp de Mauthausen en unes condicions infrahumanes. 

 Josep Dols Gibert (1895 – Mauthausen – Gusen, Àustria 1941) va iniciar la retirada quan es va decidir traslladar la 

maquinària de Cal Benach, on ell treballava, a Bescanó (Gironès). Després de romandre en un camp 

d’internament francès es va presentar voluntari per treballar en una CTE que s’ocupava de la fortificació de la Línia 

Maginot. Allí va ser capturat pels nazis el juny de 1940. Va ingressar a Mauthausen on li assignaren el número 4126 i 

el 29 de març de 1941 fou traslladat a Gusen on va morir el 13 d’abril d’aquell mateix any. En les mateixes 

circumstàncies van detenir el regidor de l’ajuntament de Vilafranca, Josep Sanahuja i Nadal. Sanahuja s’havia 

casat amb Maria Marimón Rubió de Sant Sadurní, on va viure uns anys. Va ser traslladat també a Mauthausen i 

després a Gusen on va morir el 21 d’octubre de 1941. 

 Josep Querol Fonollosa (Barcelona, 1920 – Mauthausen – Gusen, Àustria, 1941). Nascut l’abril de 1920 i resident a 

Sant Sadurní durant la Guerra Civil. L’havia acollit al seu domicili la família de l’obrer de can Codorníu Josep Eroles 

Mestre ( 1896 – 1964) . Va ser capturat pels nazis mentre fortificava la Línia Maginot i el vàrenj traslladar a 

Mauhautsen – Gusen on va morir el 26 de gener de 1941.  
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 Antoni Tarrida Capellades ( Sant Sadurní d’Anoia, 1901 – Mauthausen – Gusen , Àustria, 1941) havia nascut a Sant 

Sadurní a les tres de la matinada del 29 de juliol de 1901 i era fill del fuster Antoni Tarrida Sellarès (Torrelavit, 1862) i 

Caterina Capellades Bou que vivien al carrer Montserrat de Sant Sadurní. Els avis materns eren Cristòfor Capellades 

i Rosa Bou (ells ja havia mort quan va néixer Antoni Tarrida), de Santa Fe del Penedès, i els paterns Josep Tarrida i 

Maria Sellarés Romeu de Sant Pere de Riudebitlles. El 1919 s’allistà a la Marina espanyola i fou destinat a 

Cartagena. Al final de la dècada dels vint hauria conegut la jove argentina Amanda Clementina Canova 

Decastelli, nacuda a Buenos Aires el 1900, amb la qual es va casar. Després, el matrimoni va emigrar a l’Argentina 

i es van establir a la capital, Buenos Aires. Sembla que no s’hi van acabar de trobar bé, que enyoraven la família i 

que les dificultats per tirar endavant eren superiors al que s’havien imaginat. Per tot això, el 1932, ell, la seva 

esposa i la seva filla Beatriz d’un any van emprendre el viatge de tornada que els portaria altra vegada a 

Catalunya. En el passaport de Tarrida ja hi constava el seu ofici de xofer. 

 Tot sembla indicar que ingressà al Cuerpo de Seguridad y de Asalto de la Segona República, els coneguts 

guàrdies d’assalt, i que el 1934 fou destinat a conduir el vehicle oficial del president de la Generalitat de 

Catalunya, Lluís Companys. S’ignora com va viure la Guerra Civil espanyola però el febrer de 1939 es va exiliar a 

França on el devien confinar en un camp d’internament. El trobem fitxat i identificat pels nazis amb el número 

87361 a l’Stalag XI-B, al nord-oest d’Alemanya; amb el 6570 al camp de Mauthausen (Àustria) i amb el 11885 al 

camp de Gusen, a prop de l’anterior. Allí va morir quan tenia quaranta anys. 

 Antonio Cid Mas (Barcelona, 1920 – Vierzon, França, 2006). Aquest veí de Sant Sadurní va pertànyer durant la 

guerra civil a la 26ena Divisió de l’Exèrcit Popular. Travessà la frontera francesa entre el 8 i el 9 de febrer de 1939 i 
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fou internat en el camp de Vernet d’Ariège. Es va inscriure en una CTE i va ser destinat a prop de Besançon per 

construir carreteres. Més endavant el van traslladar al Departament de Lorena . Allí, a Saint-Dié- des-Vosges, va ser 

capturat pels alemanys després que aquests destruïssin la ciutat a finals de 1940. Per a sobreviure a Mauthausen – 

Gusen ideà una estratègia que ara pot semblar una pallassada, però que a ell li va funcionar. Com que sovint feia 

feines de fuster, es desplaçava per l’interior del camp amb un tauló de fusta a l’esquena i una caixa d’eines de 

doble fons, on hi amagava els aliments que sostreia de les cuines dels oficials del camp en les quals entrava amb 

el pretext de fer-hi reparacions pròpies del seu ofici. Antonio Cid va explicar la seva epopeia en una entrevista 

publicada el 15 de maig 2005 al diari La Nouvelle République de Vierzon (França). 

 Va ser alliberat de Mauthausen – Gusen el 5 de maig de 1944 per la 11ena Brigada Cuirassada de l’exèrcit dels 

USA. Es va establir a Vierzon (al Departament de Cher de la regió Centre) al barri anomenat la loeuf, es va casar 

amb Carme Roldán i treballava en un taller de torns mecanitzats. Amb motiu del 60è aniversari del seu 

alliberament de Mauthausen (2004) , l’Ajuntament de Vierzon el va homenatjar, concedint-li una medalla 

commemorativa. Va ser un dels dos supervivents sadurninencs dels camps nazis i va morir el 22 de novembre de 

2006 a l’hospital de Vierzon. I finalment, Jaume Borrell Pedrola , nascut el 1915 a Miravet d’Ebre ( Ribera d’Ebre). Va 

ingressar al camp de Mauthausen – Gusen el 3 de març de 1941 i li van adjudicar el número 3.236. També va ser 

alliberat el 5 de maig de 1944. El seu germà Joaquim, el Ros o el pubill Carreterito, membre destacat del Comitè 

de Milícies de Sant Sadurní va ser afusellat després de la guerra per Franco, i l’altre germà, Manuel, va ser declarat 

pròfug en no haver-se presentat a fer el servei militar obligatori.  

 L'exiliat sadurninenc més il·lustre va ser el president del Parlament de Catalunya, Joan Casanovas Maristany ( Sant 

Sadurní d’Anoia, 1890 – Valras - Plage, 1942). Exiliat ja el 1925 a causa de la dictadura de Primo de Rivera, exiliat 
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per segona vegada el 1935 per la seva oposició a la gestió del Govern de la Generalitat després dels fets 

d’octubre de 1934, novament al novembre de 1936 per garantir la seva seguretat personal donada la seva 

oposició a la participació dels anarquistes en el govern de la Generalitat, i exiliat definitivament, per quarta 

vegada, el 1938, quan ja tenia la certesa que era una fal·làcia creure que la República i l’Exèrcit Popular 

poguessin guanyar la guerra. Pocs dies després de l’aixecament del juliol de 1936 i de l’inici de la revolució havia 

dit: “Els que infantilment il·lusos creguin que la revolució fa miracles i que l’endemà d’haver aixafat el feixisme i 

d’haver calat foc a trenta o quaranta edificis, el país s’ha de convertir en una mena de Xauxa, són homes 

perillosos. Quan els sobrevé el desencant, solen convertir-se en frenètics contrarevolucionaris.” Joan Casanovas 

Maristany era advocat, fill de l’alcalde sadurninenc Modest Casanovas Romeu i nét d’un altre alcalde, Joan 

Casanovas Prats. La casa pairal de Sant Sadurní estava ubicada a cal Milà de la plaça Nova. 

 Des del seu exili a París, davant la desmoralització general a causa de la derrota, el 23 d'abril de 1939, Diada de 

Sant Jordi, va deixar sentir la seva veu d'esperança en el futur18: " Catalans. AmIcs que no han oblidat les paraules 

que en tal dia com avui vaig adreçar als meus compatriotes, ni les que vaig pronunciar pel novembre passat, 

m'inviten a tornar-hi enguany. Ho faig amb gust. No sóc dels que, aclaparats de responsabilitats, s'estimen més 

callar en aquests hores fosques. He tingut el dolorós privilegi de veure corroborades les meves aprensions i els 

meus judicis. La improvisació insensata d'una massa embriagada de demagògia, la falta de caràcter dels qui es 

titulaven dirigents, el règim d'ocupació que implantà Negrín i els seus sequaços, han donat els fruits que havien de 

donar: Catalunya no ha volgut defensar-se.  

                                                
18 CASANOVAS CUBERTA, Joan. Ob. cit. p 276, 277 i 278 
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 I és que, després de les experiències d'aquests darrers anys —com després del període colonial que ara 

s'inaugura— Catalunya no pot lluitar per altre ideal que el de la seva independència. Catalunya no voldrà trobar-

se mai més vinculada a un poble que passa, sense transició, de la persecució religiosa a la teocràcia, i de la 

milícia sense jerarquia a la militarització total. Catalunya no voldrà mai més jugar-se la pau i el benestar, l'honor i 

la vida, per problemes de terra endins que no haurien d'afectar-la. Catalunya voldrà ésser nació independent, 

mestressa dels seus destins i només responsable dels seus actes. I per assolir aquest ideal, únic que esdevé 

possible i satisfactori després de l'enorme desastre, els catalans han de començar per reconciliar-se. És inútil parlar 

de nació i d'idea nacional on manca la unió dels patriotes. És indecorós d'arborar la bandera de la pàtria, si sota 

els seus plecs sagrats continua la baralla dels partits —uns partits que no són sinó fantasmes grotescos, noms 

buidats de tot sentit espiritual, juntes de casinet sense socis i àdhuc sense casino. Unió. Reconciliació. Lleial 

reconeixement dels interessos comuns. Ferma voluntat de no pensar sinó en l'essencial, per damunt diferències 

accessòries. No ens trobem pas a l'endemà d'una simple derrota electoral, tot i que alguns sembla que ho creguin! 

Però abans de tot, cal que rompem obertament amb el passat immediat i amb les seves vergonyes. Sense que 

hàgim fet un examen de consciència rigorós, sense que els qui se sentin culpables hagin fet el gest elemental de 

declinar un poder que si abans era una ficció ara s'ha tornat un sarcasme, no és possible que Catalunya es 

redreci. La Unió que preconitzo no és, doncs, una mena de jubileu o d'indulgència plenària en què trobin una 

purificació instantània els homes i les agrupacions que han sacrificat Catalunya a la boira d'unes ideologies 

exòtiques o a la vanitat d'un personalisme histèric.  

 No; res d'això. Cometríem l'error més funest de tots si imaginàvem que l'emigració i la desgràcia ens demanen res 

que s'assembli a l'oblit de les responsabilitats polítiques. Es poden i fins es deuen oblidar moltes culpes; excusar 
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moltes febleses. El que no es pot fer és començar la reconstrucció de l'ideal amb materials defectuosos o infectes 

que comprometin la solidesa de l'edifici. 

 Unió, doncs, però unió de veritables patriotes, disposats a treballar per una Catalunya independent, girada 

definitivament d'esquena a tota promiscuïtat més o menys federalista. El nostre poble necessita reconcentrar-se, 

reprendre consciència i afinar el seu seny nacional. Sols així podrà refer d'una vegada les seves defenses internes 

que són les úniques que ens poden lliurar de la infecció totalitària i de l'epilèpsia extremista. 

 Prou tuteles que no són sinó explotacions humiliants. Ni Negrín ni Franco. Ni puny clos, ni palmell estès. Prou canvis 

de nom: prou estatuts i mancomunitats i autonomies. Catalunya sobirana, ni més ni menys. 

 Per assolir aquest gran ideal cal que comencem per ajuntar voluntats i per sumar iniciatives. La ferma voluntat 

d'existir, obre als pobles perspectives insospitades. 

 En l'ordre exterior, avui com ahir, crec que no podem sortir de l'òrbita que ens assenyalen a l'hora la geografia, la 

història i la cultura: l'òrbita de França i Anglaterra. 

 Sols una Catalunya refeta i lliure pot evitar la naixença d'un imperialisme espanyol que d'espanyol només en 

tindria el nom.¿ Qui dubta que tot el que pogués ocupar o conquerir Espanya, país d'escassa densitat, desproveït 

de geni organitzador, no fora sinó una nova zona oberta a l' imperialisme alemany? Tot just comencem i ja, en tots 

els ordres, es ven ben palesa la inspiració mi la mà del Tercer Reich. 

 Dia vindrà que els pobles occidental s'adonaran d'aquest fet ineluctable i aleshores Catalunya renaixerà com un 

element d'ordre i d'equilibri internacional, com un campió de l'himanisme i de la democràcia. Heus ací el missatge 

en aquesta Diada de Sant Jordi que és, sens dubte, una de les més amargues de la nostra història. No ens ho 
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vulguem dissimular. Penetrem-nos ben bé de la seva amargor i trobem-hi l'estímul per a seguir lluitant amb més 

delit i amb més seny que mai". 

 Quan els alemanys van envair França Joan Casanovas va fugir de París en un cotxe d'un sadurninenc19 resident a 

la capital francesa en direcció a Beziers. Des d'allí va anar a raure a Valras - Plage a la regió de Languedoc- 

Rouisillon, on s'establí amb total discreció fins a la seva mort. Després de la detenció del president de la Generalitat 

Lluís Companys el 13 d'agost de 1940 per la Gestapo i de la seva execució al fossar de Santa Eulàlia del castell de 

Montjuic de Barcelona dos mesos després, Josep Irla Bosch (1876 - 1958) , que des de l'octubre de 1938 exercia de 

president del Parlament de Catalunya en substitució de Casanovas, va ser nomenat president de la Generalitat. 

L'estada de Casanovas en la zona lliure de França controlada pel mariscal Philippe Pétain va transcórrer 

forçosament de forma discreta, sense desentendre's però de la situació política dels exiliats catalans i en particular 

dels de l'òrbita d'Esquerra Republicana de Catalunya. La seva malaltia renal se li va anar agreujant i al capvespre 

del 7 de juliol de 1942 va morir quan li faltava poc més d'un mes per complir 52 anys. El seguici de l'enterrament 

presidit per Josep Irla s'inicià a la sortida del domicili on vivien el seu fill Joan Casanovas Cuberta i la seva esposa, 

al número 10 del Boulevard Clemenceau de Perpinyà, i el cadàver va ser enterrat al cementiri de Perpinyà20 en un 

nínxol cedit per una família amiga. Una estona abans, quan el fèretre va passar per davant la Prefectura, el 

prefecte va sortir a la balconada vestit de gala i li va fer la salutació militar en reconeixement a un personatge que 

                                                
19 Podria tractar-se del propietari del restaurant Barcelona de la capital francesa, Fèlix Ferrer Mestres ( Sant Sadurní, 1897 -  
 Barcelona, 1977). Un dels exiliats habituals que freqüentava aquest restaurant era el poeta Josep Maria de Sagarra que va  
 escriure en el llibre d'honor:" Amic Ferrer: Amb la parpella molla/ però amb l'esguard enyoradís,/ he menjat escudella i carn d'olla/ 
 i he sentit tot el gust del meu país." 
20 Quan es va pretendre traslladar les seves restes a Catalunya l'ajuntament de Perpinyà havia executat un expedient per anul·lar 
 la concessió del nínxol i l'havia buidat, col·locant les restes sense identificar en un osari general. 
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a més de ser un insigne polític català havia estat distingit pel president de la República Francesa amb la medalla 

de Cavaller de la Légion d'Honneur. Joan Casanovas Cuberta (Sant Sadurní d’Anoia, 1916 - Barcelona, 2004) fill de 

Joan Casanovas Maristany, el va acompanyar fins el darrer moment. Havia format part de la 4a Brigada de 

Cavalleria a la Batalla de l'Ebre i després va ser destinat a les forces d’escorta de cavalleria del president de la 

República. El 5 de febrer va entrar a França a través d’Agullana, seguint el mateix itinerari dels presidents 

Companys, Agirre i Azaña, acompanyant el seu oncle i Conseller de Cultura de la Generalitat Carles Pi i Sunyer. El 

juny de 1940 s’establí en un apartament de lloguer a Perpinyà, on aviat s’hi incorporà la seva mare, per estar prop 

del cap de família afectat d'una malaltia renal.  

 D'altres es van establir definitivament a França, com Joan Torné Bartolomé, nascut el 1922. Era fill de Constantino 

Torné Alunes i Francisca Bartolomé Pujol, originaris de Móra d’Ebre ( Ribera d’Ebre). Abans de la guerra havia 

treballat primer de manobre i després de paleta a cal Mariano i estava afiliat a la CNT. Es desconeix on i com va 

viure la Guerrra Civil. Es va exiliar el 1939 i després de sortir d’un dels camps d’internament propers a Perpinyà 

gràcies a les gestions d’un oncle seu que vivia a Thézan-lès-Béziers , a la regió del Languedoc – Rousillon, es va 

establir a Saint-Étienne ( Departament del Loire) on es va casar amb Àngela Voltà Roig i on van tenir tres fills, 

Teresa, Pere i Pepita. Allí es guanyava la vida fent de masover en una finca agrícola del municipi. Va morir i és 

enterrat a França. 

 Després d'unes setmanes o mesos de romandre en diferents indrets de França, els exiliats sadurninencs Jesús Puyo 

Ariño (Beceit, 1922 - Sant Sadurní d'Anoia, 1989), Amadeu Carbó Gibert, Josep Olivé Vallvé ( Sant Sadurní d'Anoia, 

1918 - 2002), Paquita Font Cardús ( Sant Sadurní d'Anoia, 1914 - 1999) i els seus pares Josep Font Tetas i Palmira 

Cardús Canals, i el matrimoni format per Joan Girona Balaguer (Vilafranca del Penedès, 1886 - 1945) i Josefa Sala 
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Roca, amb els seus tres fills Carme, Joan i Maria, entre molts d'altres, van retornar a Espanya, havent-se d'enfrontar 

en la majoria dels cassos a la repressió orquestrada pel règim franquista.  

 Finalment a la dècada dels quaranta es van produir alguns exilis per a reagrupament familiar, com va ser el cas 

de Maria Mas Prat i la seva filla Maria que es van reunir amb Valentí Zaragoza Verges el 1949 a Lille (la capital de 

la Regió del Nord-Pas-de Calais al Departament del Nord) i van romandre tots tres a França. També Teresa Mir Mir 

de ca la Lió del carrer de les Àrpies va emigrar a Xile per casar-se amb el seu promès Antoni Ferrer Forn. També 

van arrelar i fer vida en aquell país sud-americà. (Continuarà)  

.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


