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Es pot lloar o blasmar la partici-
pació de joves voluntaris espa-
nyols enquadrats a la División 
Azul durant l’ocupació nazi de la 
Unió Soviètica a la Segona Guer-
ra Mundial;  es pot  qüestionar si 
molts hi van anar sense ser del 
tot conscients d’on els portaven; 
es pot combregar o discrepar 
amb la ideologia  que va inspirar 
aquella mobilització, i fins i tot es 
pot  acusar els qui van intervenir 
d’haver estat còmplices de Hitler 
en la mort  de  milions de civils so-
viètics;  però haurem de convenir 
que, malgrat tot, a  Rússia po-
dien haver esdevingut  històries  
personals protagonitzades per 
aquells voluntaris espanyols que 
mostressin  la seva èpica per da-
munt de les circumstàncies i del 
sectarisme. 
No caldria aclarir-ho a l’amiga 
o l’amic lector, però suposo que 
amb tot el que porto publicat en 
aquest setmanari ja s’haurà ado-
nat que la meva posició personal 
ha estat sempre radicalment 
contrària al feixisme, al franquis-
me, al nazisme i als totalitaris-
mes de tota mena. I malgrat això, 
no em cauen els anells  a l’hora de 
valorar la gesta protagonitzada 
durant  onze mesos per la jove 
falangista Maria Montserrat Ro-
meu i Fernández (Sant Sadurní 
d’Anoia, 1915 – Ronda, 2004) als 
hospitals  de  Varsòvia (Polònia); 
als de Smolensk, Porchow i  Riga 
(Unió Soviètica) i a Königsberg 
(Alemanya)  entre 1941 i 1942. 
Ella va ser una de les persones 
penedesenques que van viatjar 
a terres russes (Veure El 3 de Vuit 
del 12 de febrer de 2010) i que es 
van jugar la pell en una guerra 
que no era ben bé la seva. Es va 
oferir voluntària sabent perfecta-
ment  on l’enviarien i amb què es 
trobaria. No tenia cap necessitat 
d’embarcar-se en aquella aven-
tura, ni per diners, ni per honors, 
ni per revenja, ni per millorar la 
seva carrera professional. Ho va 
fer generosament, amb voluntat 
de servei, solidària amb una cau-
sa en què creia, sense esperar 
res a canvi. Qui li pot negar un 
reconeixement? 
Sembla que no caldria gastar 
més saliva ni intel·ligència per 
justificar que se li dediqui un re-
portatge a Montse Romeu en 

aquest setmanari, però em temo 
(és una manera de parlar, perquè  
tant se me’n refum el que puguin 
dir) que encara hi haurà qui, fent 
cas submís a l’ortodòxia impe-
rant,  voldrà negar-li a ella el pa i 
la sal pel sol fet de ser falangista i 
m’acusarà d’haver-me venut l’àni-
ma al diable.
Des que el segle VIII aC Homer 
ens va llegar l’Ilíada hem pogut 
aprendre que hi ha ocasions en 
les quals és obligat honorar el 
contrari. De totes les gestes reco-
llides en aquesta  epopeia grega 
en les quals Homer reconeix el va-
lor d’un enemic dels aqueus, em 
ve ara al cap la d’Aquileu quan, 
commogut, reconeix la valentia 
de Príam, rei de Troia, per haver-
se atrevit a sortir de  la ciutat as-
setjada i introduir-se en territori 
advers amb l’objecte de recuperar 
el cos del seu fill Héctor, mort en 
combat per Aquileu, i així poder 
celebrar el seu funeral. 
La història i la literatura estan 
plenes d’exemples d’aquesta  
noble conducta. A l’escena final 
de  l’obra  Juli Cèsar, Shakespea-
re posa en boca de Marc Antoni 
un epitafi que aquest dedica al 
seu rival  Brutus, el qual s’acaba 
de suïcidar (recordem de passa-
da que Brutus és l’assassí de Juli 
Cèsar): “ Ell (es refereix a Brutus) 
portava un pensament honest i 
solament es va afegir a la banda 
(vol dir als conspiradors) interes-
sat pel bé de la república. Fou de 
vida gentil i generosa, i en ell els 
elements tan bé lligaven, que po-
dria aixecar-se la Natura per dir a 
tot el món  “Això era un home!”. I 
Octavi  afegeix  abans que baixi el 
teló “D’acord amb els seus mèrits 
que se’l tracti, i amb respecte i ri-
tus funerals”. 

1915: Montse, la  filla 
gran de Can Romeu dels 
Borrulls 

Can Romeu és un barri molt po-
pular de Sant Sadurní. Està situat 
a la riba dreta del riu que travessa 
el terme municipal, a l’altra ban-
da del nucli de Monistrol, a peu 
de la carretera que porta a Sant 
Jaume Sesoliveres i a menys d’un 
quilòmetre de l’aiguabarreig del 
Riudebitlles amb l’Anoia. 
Al darrer terç del segle XIX, l’he-
reu de la hisenda agrícola de can 
Romeu, de 87 hectàrees,   era l’ad-
vocat Eudald Romeu i Torrents 
(Sant Sadurní, 1838 – 1893), ca-
sat amb Josefa Bolet Balluter de 
Vilanova i la Geltrú. El seu pare, 

Esteve Romeu i Cardús, havia 
estat alcalde  de Sant Sadurní de 
forma accidental  el 1867. La famí-
lia explotava a més  un parell de 
molins paperers que aprofitaven 
les aigües del Riudebitlles i de 
l’Anoia però en iniciar-se el segle 
XX se’ls van vendre i es van dedi-
car exclusivament a viure de la vi-
ticultura conreant les vinyes amb 
el sistema de rabassa.
Eudald Romeu era tota una per-
sonalitat de l’època: el 29 de maig 
de 1888 va ser el segon signant del 
manifest Pagesos a defensar-se, per 
davant de Manuel Raventós i Do-
mènech  i Marc Mir i Capella, en el 
qual es cridava a la mobilització 
per combatre la fil·loxera; el 1889 
va ser anomenat vicepresident 
del Círcol del Noya (una de les so-
cietats de lleure local, juntament 
amb el Casino i l’Aliança Fraterni-
tat)  i entre  1887 i 1891 va exercir de  
jutge municipal. 

El 14 d’octubre de 1915, a les tres de 
la tarda, va néixer el primer fill del 
matrimoni format pel jove Josep 
Romeu i Bolet, el successor d’Eu-
dald Romeu, i Glòria Fernández 
Guillén, nascuda a Zamboanga 
(Filipines). Era una nena a qui 
van batejar amb el nom de Ma-
ria Montserrat. Més endavant 
el matrimoni va tenir quatre fills 
més, Maria Glòria, Maria Núria, 
Josep Maria i Roser, si bé aquesta 
darrera va morir quan encara era 
molt petita.
Josep Romeu i Bolet va ser alcalde 
de Sant Sadurní, com ja  ho havia 
estat el seu avi entre 1928 i 1930, 
els dos darrers anys de la dictadu-
ra del general Primo de Rivera. Els 
Romeu eren grans propietaris, 
gent d’ordre, conservadors, molts 
religiosos, ni nacionalistes ni in-
dependentistes, simpatitzants 
amb el directori militar del perí-
ode 1923 – 1930 i gens proclius a 

les idees republicanes. En aquest 
ambient familiar  va fer-se gran  
Montse Romeu. 
Cursà estudis d’infermeria entre 
1934 i 1936 a la Facultat de Medi-
cina de la Universitat de Barcelo-
na obtenint unes notes força bri-
llants. Arran la revolució del juliol 
de  1936 la família va abandonar la 
casa pairal de can Romeu la qual 
va ser saquejada per membres 
del Comitè de Milícies Antifeixis-
tes de Sant Sadurní, convenient-
ment guiats per pagesos  de la hi-
senda els quals havien acumulat 
tot un seguit  de greuges  contra 
la propietat al llarg del conflicte  
rabassaire, i en particular durant 
el període 1931 -1934.

1936: D’un hospital a un 
altre, i d’un bàndol a l’altre, 
durant la Guerra Civil

Montse Romeu va treballar els 
primers mesos de la guerra  en 

un hospital de Barcelona (pro-
bablement el de la Creu Roja), 
al bàndol republicà; però a prin-
cipi de 1937 va fugir a Marsella, i 
va tornar a entrar a Espanya per 
Hendaia establint-se a San Se-
bastián, aleshores en zona naci-
onal. El 8 de juliol d’aquest any es 
va afiliar a la Sección Femenina 
de la Falange Española  Tradicio-
nalista y de las Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista (FET y de las 
JONS) , el partit  creat per José An-
tonio Primo de Rivera. El seu ide-
ari era una mena de feixisme a la 
italiana amb rivets de catolicisme 
espanyol. 
De gener a setembre de 1938 va 
prestar els seus serveis a  l’Hos-
pital General Mola de San Sebas-
tián i posteriorment es traslladà 
a l’Hospital Militar de la Creu 
Roja de  Leganés. Després de 
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Publiquem un nou treball de recerca que té com a 
protagonistes veïnes i veïns de la nostra comarca 
que van participar a la Segona Guerra Mundial.

1. Maria Montserrat Romeu  i Fernández (Sant Sadurní d’Anoia, 1915–Ronda, 2004) era la filla gran de Josep Romeu i Bolet, un 
propietari agrícola que va ser alcalde de la vila entre 1928 i 1930, i de Gloria Fernández Guillén, nascuda a Zamboanga (Filipines) , 
filla a la vegada d’un oficial de l’Administració Militar colonial. El matrimoni va tenir quatre fills més: Maria Glòria, Maria Núria, Josep 
Maria i Roser, morta aquesta en la infantesa. A la fotografia, Josep Romeu tenia 29 anys i Gloria Fernández, 24. | FOTO  INÈDITA DE 1916 

CEDIDA PER LA FAMÍLIA LOAYSA ROMEU 2. Montse Romeu  procedia d’una família benestant, havia treballat d’infermera durant la Guerra Civil 
primer a Barcelona, al bàndol republicà, i després a Sant Sebastià, al bàndol nacional. El 1941 va marxar voluntària a la Unió Soviètica. 
| FOTO INÈDITA CEDIDA PER LA FAMÍLIA LOAYSA ROMEU
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// VOLUNTÀRIA La sadurninenca Maria Montserrat Romeu i Fernández va exercir d’infermera voluntària en 
hospitals de Polònia, Rússia i Alemanya entre 1941 i 1942, enquadrada a la División Azul
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Front rus Front rus

Moment de relax

Montserrat Romeu amb la 
gorra d’un company, al front 
rus, en un moment de relax. 
Va ser destinada a tres hos-
pitals diferents. Foto inèdita 
cedida per la família Loaysa 
Romeu.

Repatriació

Montserrat Romeu va ser 
repatriada de Rússia el 16 
de juliol de l’any 1942 des-
prés d’onze mesos a dife-
rents fronts. Foto inèdita 
cedida per la família Loaysa 
Romeu.

l’ocupació de Barcelona es va in-
corporar a l’Hospital de Sang de 
Pompeia i a l’Hospital Militar de 
la Creu Roja. La família s’instal·là 
novament a Can Romeu .
Entre febrer i abril de 1940 li fo-
ren atorgades dues importants 
distincions pels serveis prestats 
durant la guerra en hospitals 
militars.
Quan semblava que havia arribat 
el moment de normalitzar la seva 
vida personal i professional, el 22 
de juny de 1941 més de tres mili-
ons de soldats alemanys enqua-
drats en 134 divisions a l’ofensiva i 
73 a la reraguarda, amb 650.000 
soldats més dels aliats de Hitler 
(Finlàndia i Rumania) van iniciar 
la invasió de la Unió Soviètica. 
A primera vista podria semblar 
que aquesta Operació Barbaro-
ja en territori rus no tenia res a 
veure amb Montse Romeu, però 
l’efecte papallona va funcionar, 
com veurem, i la  va empènyer a 
col·laborar en aquella aventura 
bèl·lica. 

1941: Voluntària a la 
División Azul

El 24 de juny de 1941, Ramon 
Serrano Suñer (1901 – 2003) , Mi-
nistre d’Afers estrangers i pre-
sident de la Junta Política del 
general Franco, alineat amb la  
bel·ligerància de Hitler contra la 
Unió Soviètica,  cridava a la mo-
bilització de voluntaris en una 
concentració falangista a Ma-
drid: “Camaradas, no es hora de 
discursos, però sí de que la Falange 
dicte en estos momentos la senten-
cia condenatoria. ¡Rusia es culpable! 
Culpable de nuestra guerra civil, cul-
pable de la muerte de José Antonio, 
nuestro fundador, y de la muerte de  
tantos soldados caídos en aquella 
guerra por la agresión del comunis-
mo ruso. El exterminio de Rusia es 
exigencia de la historia y del porvenir 
de Europa”. Immediatament s’obrí 
la inscripció i a totes les casernes 
militars de l’Estat es va oferir als 
soldats de lleva la possibilitat de 
participar en aquella nova croada 
contra el comunisme. La instruc-
ció era que el 50% dels volunta-
ris s’havien de reclutar a l’Exèrcit 
espanyol. 
En qüestió de poc més de tres set-
manes es van aconseguir un to-
tal de 18.801 afiliacions, moltes 
més de les previstes inicialment 
(641 oficials, 2272 sots-oficials 
i 15780 soldats d’infanteria; i 20 
oficials i sots-oficials, i 81 capo-
rals i soldats d’aviació). El primer 
contingent de tropes espanyoles 
d’infanteria  amb destinació als 
fronts russos, sota les ordres del 
general Agustín Muñoz Grandes,  
va sortir de Madrid el 13 de juliol 
de 1941, el segon, deu dies des-
prés,  i el 24 van iniciar el viatge els 
integrants de l’esquadreta d’avia-
ció. Un mes després,  dia per dia,  

el 24 d’agost, havent superat un 
curs de formació intensiva de dos 
mesos, un grup  expedicionari de 
34 infermeres va viatjar  en tren 
de Madrid a Hendaia, i des d’allí 
a París, Stuttgart, Nuremberg, 
Grafenwor i Berlín. Una d’aque-
lles infermeres pioneres era 
la jove sadurninenca Montse 
Romeu.
La seva primera destinació va ser 
a l’hospital alemany de Varsòvia 
(Polònia), des d’on fou enviada a 
la Unió Soviètica, concretament 
a l’hospital alemany de Smolensk 
i a l’espanyol de Porchow. El ge-
ner de 1942  es trobava a l’hospi-
tal espanyol de la División Azul a 
Riga (Letònia) on, el 6 de febrer, 
fou confirmada en el càrrec de 
cap d’infermeria.
Feia 10 dies que havia ingressat 
en aquest hospital un jove al-
feres provisional  espanyol de 
23 anys amb múltiples lesions 
de metralla. Havia resultat ferit 
greu el 21 de novembre de 1941 al 
sector de Novgorod, una ciutat 
estratègica situada al sud-est 
de Leningrad i  travessada pel riu 
Volchov. A causa de l’explosió ha-
via quedat cec, el timpà de l’oïda 
esquerra destrossat i li havien ha-
gut d’amputar la mà dreta. Juan 
Luis Fernández de Loaysa Casola 
s’havia afiliat a Falange Española 
l’1 de setembre de 1936 i va formar 
part de la Bandera de Falange de 
Mora de Aragón, en el bàndol na-
cional. Posteriorment s’incorpo-
rà com  a voluntari  a l’Exèrcit del 
Sud i participà en l’ocupació de la 
zona de Llevant fins al final de la 
Guerra Civil. 
Havia nascut a Algeciras el 1918 
i era fill del comandant d’Estat 
Major Manuel Fernández de Lo-
aysa y Fernández de la Reguera,  
de Ronda, i de Victoria Casola 
Bonfiglio, de Gibraltar. El 18 de 
juliol de 1936 el sorprengué quan 
es dirigia a San Fernando (Cádiz) 
per a realitzar les proves d’accés a  
l’Escola Naval Militar.
Dos anys  i quatre mesos des-
prés d’acabar-se la guerra s’oferí 
voluntari per a la División Azul 
i el van destinar al Regiment 
d’Infanteria 262, tercer batalló, 
dotzena companyia, sota les 
ordres del coronel Pedro Pimen-
tel Zayas. Va viatjar lentament , 
durant dos mesos, fins als límits 
de Polònia, a la zona limítrof 
amb Prússia Oriental (l’expe-
dició comptava amb 6.000 ca-
valls, 965 vehicles, 48 canons de 
105 mm i una copiosa intendèn-
cia) i el 10 d’octubre de 1941 el seu 
regiment  va ocupar posicions al 
llarg de quaranta quilòmetres 
del riu Volchov, ja  en domini 
soviètic. 
 El 16 d’octubre, l’exèrcit alemany 
va travessar el riu i  els soldats de 
la División Azul no es van quedar 
enrera desplegant-se segons 
s’havia ordenat i establint una 
avançada en territori enemic. 

La contraofensiva soviètica en 
aquella zona  de Tijvin, Possad 
i Posselok va ser acarnissada, 
provocant 139 morts i 434 ferits. 
Un d’ells era Juan  Fernández de 
Loaysa.
Quan aquest va ingressar  a 
l’hospital de Riga li assignaren 
com a infermera de capçalera 
Montse Romeu, que aleshores 
tenia 26 anys. Durant prop de 
tres mesos  ella el va atendre 
igual que a la resta d’internats, 
fins que el 17 d’abril de 1942 el 
jove alferes provisional va ser 
traslladat a Berlín, on el doctor 
Lelein, professor de la Universi-
tat d’aquesta ciutat i especialista 
en trasplantament de còrnia, el 
va visitar i li va practicar una pri-
mera operació d’exploració. Dos 
mesos després, viatjà de Berlín 
a Madrid i ingressà a l’Hospital 
Militar de Carabanchel.
Mentrestant, Montse Romeu 
havia estat traslladada a l’Hos-
pital Militar espanyol de Kö-
nigsberg i el 16 de juliol de 1942 
també va ser repatriada. La 
feina d’una infermera en hospi-
tals de campanya en temps de 
guerra és una experiència molt 
dura i colpidora.  Els efectes de-
vastadors de les armes moder-
nes provoquen greus lesions, 
amputacions, cremades  i trau-
matismes de tota mena en els 
soldats i atendre’ls degudament 
esdevé una tasca que requereix 
un gran coratge. Aquells  mesos 
als fronts russos van ser més que 
suficients per posar a prova l’ab-
negació  i l’altruisme de Montse 
Romeu.

1942: Repatriació a 
Espanya

Montse i Juan no es tornarien a 
trobar fins el gener de 1943. Ell vi-
atjà novament a Berlín amb l’ob-
jectiu de sotmetre’s a una segona 
operació per a recuperar la visió 
i ella el va acompanyar donada 
la seva condició d’infermera de 
capçalera. Van estar  sis mesos 
i mig pendents dels metges. 
El militar es trobava ingressat,  
primer a la Clínica Universitària 
i després a l’Hospital Militar es-
panyol, i Montse s’hostatjava a 
l’Hotel Excelsior de la capital del 
Tercer Reich. Malauradament 
aquella segona intervenció no es 
va poder realitzar i ambdós van 
tornar a Espanya el 15 d’agost de 
1943.
Catorze mesos després de la 
repatriació, l’Ajuntament i les 
autoritats del règim  de Sant 
Sadurní li van retre un home-
natge registrat al llibre d’actes 
amb l’acord seguent “Teniendo 
en cuenta que la señorita Montser-
rat Romeu Fernández es la única 
falangista de esta localidad que,  
poseída de un espíritu patriótico y 
despreciando las comodidades de su 
hogar, se trasladó a los campos de 
batalla de Rusia en donde se lucha 

contra el comunismo para practicar 
sus humanitarios servicios de en-
fermera de la heroica División Azul, 
se acuerda por unanimidad hacer 
constar en acta la admiración y el 
agradecimiento de esta corporación 
por el valor y los servicios prestados 
por dicha señorita en beneficio de la 
Patria y de la Civilización”. A més 
d’aquesta consideració, li foren 
atorgades set distincions més, 

entre les quals destaquen  tres 
medalles, la del Mèrit al treball, 
i l’alemanya  i l’espanyola per la 
Campanya de Rússia.  

1945 : Casament a can 
Romeu dels Borrulls

Molt havien canviat les coses a 
la primavera de 1945 en l’escenari 
mundial. Després del desembar-
cament aliat a Normandia, el 6 

de juny de 1944 i  dels acords de la 
conferència de Yalta celebrada del 
4 a l’11 de  febrer de 1945, l’evolució 
de la guerra va capgirar l’hegemo-
nia alemanya i el desenllaç sem-
blava imminent. Mussolini va ser 
executat el 25 d’abril, Adolf Hitler  
es va suïcidar cinc dies després  i la 
capitulació d’Alemanya  se signà 

1. Les baixes temperatures del front rus van provocar la mort de molts soldats alemanys i espanyols 
| FOTO DE L’ARXIU DE L’AUTOR 2. Grup de joves falangistes entre les quals veiem Montse Romeu. És la 
segona  començant per l’extrem dret de la fotografia | FOTO INÈDITA CEDIDA PER LA FAMÍLIA LOAYSA ROMEU 

3. Grup d’infermeres de la División Azul. Montse Romeu és la quarta comptant per l’esquerra de la 
fotografia.| FOTO INÈDITA CEDIDA PER LA FAMÍLIA LOAYSA ROMEU
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el 7  de maig d’aquest mateix any. 
L’aventura de la División Azul ha-
via comportat que uns 47.000 
espanyols combatessin en ter-
res russes. D’aquests, 3.934 hi 
van morir; 8.466 van resultar 
ferits i 326 es van donar per de-
sapareguts.  Gairebé un de cada 
deu no van tornar. El fracàs va 
ser doble, d’una banda van ser 
derrotats militarment i, d’una 
altra,  ideològicament,  ja que el 
comunisme en va sortir reforçat 
i perduraria encara fins  que el 
1989, amb la caiguda del mur de 
Berlín, es desencadenaria la de-
sintegració definitiva de la Unió 
Soviètica i del model econòmic, 
social  i polític que l’havia inspi-
rat. Aquella bella utopia de Karl 
Marx i Friedrich Engels, aplicada 
inicialment per  Vladimir Ilyich 
Lenin a partir de  la revolució so-
viètica de 1917, no va ser vençuda 
pels exèrcits enemics sinó que 
va ser  víctima d’un dels suïcidis  
col·lectius més  deplorables  del 
segle XX.
 Però Montse Romeu i Juan Fer-
nández de Loaysa  mai no van 
considerar que les seves ges-
tes personals en terres russes 
haguessin  estat inútils. Esta-
ven orgullosos  del que havien 
compartit i van decidir  afrontar 
junts el seu destí. Es van casar 
a la capella de l’hisenda familiar 
de can Romeu dels Borrulls el 21 
de juny de 1945. El matrimoni va 
tenir vuit fills, Maria Montser-
rat, Victoria Gloria, Ana Maria, 
Maria José, morta als pocs me-
sos de néixer, Manuel José, Juan 
Miguel, Maria Adela i Guillermo 
Manuel. 
 Montse Romeu es va mantenir 
tossuda en la seva voluntat de 
servei com a infermera militar, 
comprometent-se a ser mobilit-
zada en cas de guerra o manio-
bres de l’exèrcit,  i Juan  Fernán-
dez de Loaysa, tot i ser classificat 

com a mutilat absolut,  va treba-
llar de funcionari a la Fundación 
Nacional de Ciegos de Guerra i a 
la Organización Nacional de Cie-
gos fins la seva jubilació, el 1980.
Durant la primera dècada del 
segle XXI, la família Fernández 
de Loaysa – Romeu va haver 
d’afrontar  l’adversitat d’un se-
guit  de defuncions: Juan  i el seu 
fill Manuel José moririen el 2003, 
Montse, el 2004 i la filla gran del 
matrimoni, Maria Montserrat, el 
2009.  Els seus cinc fills i un es-
tol de dotze néts i dos besnéts 
mantenen amb orgull la nissaga 
que  es va iniciar en un hospital  
de campanya en terres russes,  fa 
exactament  seixanta vuit anys. 
Josep Romeu i Bolet es va vendre 
la hisenda  familiar el 1958 i, no-
més ocasionalment, ell, la seva 
esposa i els seus fills van tornar 
a Sant Sadurní. 
La història de Montse Romeu té 
tots els ingredients d’una epope-
ia personal i se’n podria fer una 
novel·la , una pel·lícula o una 
obra de teatre amb un argu-
ment molt emotiu i una trama 
prou dramàtica. Hi ha idealisme, 
aventura, passió, guerra i amor. 
No caldria inventar res per mi-
llorar  el guió, n’hi hauria prou 
a reflectir el que Montse va pro-
tagonitzar efectivament al llarg 
d’aquella etapa de la seva vida. 
L’espectador (la lectora o el lec-
tor pel que fa al cas), acostumat 
com està a la fabulació i  refugi-
at en la llum obscura del pati de 
butaques, lliure de prejudicis, 
descobriria que la realitat su-
pera la ficció i que l’èpica no té 
fronteres ideològiques. 
Abans no s’abaixi  definitiva-
ment el teló d’aquest repor-
tatge -parafrasejant l’Octavi 
de Shakespeare i salvant les 
diferències i les circumstànci-
es- podríem concloure també 
referint-nos a Montse Mateu 
que  “D’acord amb els seus mè-
rits que se la tracti, i amb res-
pecte i ritus funerals”. 
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1. Arribada de Montse Romeu a l’estació de Königsberg (l’actual Kaliningrad) procedent de Riga. S’incorporà a l’hospital d’aquella ciu-
tat el 24 de maig de 1942.| FOTO INÈDITA CEDIDA PER LA FAMÍLIA LOAYSA ROMEU 2 i 3. Veiem a la protagonista d’aquest reportatge en dos dels 
hospitals de campanya de la División Azul, entre 1941 i 1942.| FOTOS INÈDITES CEDIDES PER LA FAMÍLIA LOAYSA ROMEU

COM ERA MONTSE ROMEUTRES ANÈCDOTES   

Desfilada  de contrast
Després de jurar lleialtat al Führer, tot just en arribar al cam-
pament alemany de Grafenwor, els soldats  espanyols van 
participar en una desfilada militar. Montse Romeu i la resta 
d’infermeres s’ho miraven amb respecte i simpatia. 
Va obrir la parada  un destacament de tropes alemanyes que 
marxava marcant el  característic pas de l’oca mentre la ban-
da interpretava  una música militar solemne i inconfusible. 
Immediatament després aparegueren els soldats de la Divisi-
ón Azul  a anys llum de la marcialitat dels alemanys, pengim-
penjam, mentre sonava l’himne Voluntarios, més d’estar per 
casa. El contrast entre uns i altres va provocar el rebombori  i 
la hilaritat de les infermeres.

La gallina rostida
En un dels seus desplaçaments en ferrocarril  d’un hospi-
tal a l’altre, Montse va tenir l’encert de proposar-li a un cap 
d’estació bescanviar una de les gallines del seu corral per 
unes quantes cigarretes de la ració diària qui li facilitava a ella 

l’exèrcit alemany. Acostumada com estava, per haver-se criat 
en una casa de pagès, la va matar, la va plumar, la va farcir i la 
va preparar per a coure-la. El problema era que a dalt del tren 
no hi havia cap fogó ni cap cuina disponible. Decidida,  li va 
plantejar al maquinista que li deixés introduir l’au a la caldera  
de carbó de la locomotora. Dit i fet. En qüestió de segons va 
quedar totalment carbonitzada.

Una sardana des del  front de Rússia
Des d’una emissora de ràdio en territori de la Unió Soviètica  
es va emetre un programa en el qual el locutor anunciava 
que unes infermeres espanyoles de la División Azul cantarien 
cançons tradicionals de les seves terres d’origen. Va intervenir 
una aragonesa, una basca... i quan li va tocar el torn a Mont-
se Romeu va interpretar  un fragment  de la  sardana Per tu 
ploro, amb lletra de Joan Maragall i  música de Pep Ventura. 
Es conserva la gravació  i  la podeu escoltar a http://www.
goear.com (buscar : desde el frente ruso Montserrat Romeu) i 
també al web  www.el3devuit .cat

Leningrad Iwo Jima

Víctimes del setge

Trasllat d’un cadàver per 
l’Av inguda Perspec tiva 
Nevsky de la ciutat de Le-
ningrad durant el setge que 
es va prolongar durant gai-
rebé 900 dies. Foto del fons 
de l’autor.

Coincidència

Montse Romeu i Juan Fernán-
dez de Loaysa es van casar el  
mateix dia que es posava fi a les 
batalles de Iwo Jima i Okinawa, 
el penúltim capítol de la Sego-
na Guerra Mundial.| Foto Joe 
Rosenthal.

>> Ve de la pàgina anterior
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Els principals trets del seu caràcter eren l’alegria de 
viure, la simpatia, el sentit del deure i l’acceptació d’allò 
que la vida et va donant. Era una dona potent, tant físi-
cament com intel·lectualment com emocionalment. 
Va mantenir la seva religiositat catòlica practicant, el 
seu esperit de sacrifici i de servei,  i les seves simpaties 
amb el franquisme al llarg de tota la seva vida, sense 
fanatisme. 
Sempre va presumir del seu origen català i de dominar 
perfectament la llengua  materna, parlada i escrita, si 
bé es mostrava contrària al nacionalisme i encara més a 
l’independentisme.
Els seus fills coincideixen a afirmar que Montserrat 
Romeu es va enamorar de Juan Fernández de Loaysa 
quan va descobrir l’indomable voluntat de viure d’aquell 
soldat ferit  greument al front de Rússia, el qual, ni en  
els pitjors moments, va perdre l’ànim i la moral. I afegei-
xen que el seu pare, de jove, era de bon veure, simpàtic i 
extravertit.
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