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17 RELACIÓ DE SADURNINENCS

QUE VAN PASSAR LA FRONTERA

Agraïments:

Agraïm als familiars dels sadurninencs de qui es parla l’a-
portació de dades i fotografies que surten en aquest treball,
i d’una manera especial a Genoveva Corbella i Josep Gui-
lera per la seva valuosa aportació.
Aquest agraïment el fem també extensible a l’Arxiu Nacional
de Catalunya i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
per autoritzar-nos la reproducció d’algunes imatges que hi
apareixen.

Generalitat de Catalunya

El contingut d’aquesta Gàrgola correspon al treball sobre la

recuperació de la memòria democràtica, presentat pel CES

el 2006 i subvencionat pel Departament de Relacions Ins-

titucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.
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TRIBUNA

Licentia loquendi
Els qui van néixer després d’aquella guerra fratricida de 1936-1939 es va-

ren estalviar molts ensurts atesa l’exacerbació ideològica que brandava un i al-
tre bàndol, i que va fer impossible una convivència normal a la vila.

És cert que durant aquell període es van cometre molts excessos (per un i al-
tre bàndol); excessos que tingueren uns desenllaços irreparables i que encara
perviuen, avui, a la memòria d’algunes famílies, malgrat el llarg temps que ha
transcorregut.

La guerra de 1936-1939 va ser una guerra fratricida i provocada, amb es-
quitxos locals. Una guerra en la qual tots resultaren vençuts.

Hi va haver uns guanyadors, és cert! Van vèncer amb les armes, sí, però, des-
prés, a la postguerra, van perdre l’oportunitat d’una reconciliació.

Miguel de Unamuno ja ho havia predit en un acte que tingué lloc a la Uni-
versitat de Salamanca, després d’escoltar el discurs exacerbat de Millán As-
tray, panegiritzant el triomf i la mort en aquella contesa: “¡Venceréis, pero no
convenceréis!”

Els qui vàrem néixer després vàrem tardar anys a tenir una visió més equà-
nime del que havia succeït. Una visió, tanmateix, diferent de la que ens havien
ensenyat.

Ens havien dit que es va combatre contra uns rojos, anarquistes, comunis-
tes..., tots maquiavèl·lics, dolents, perversos..., mataven gent, capellans, mon-
ges, cremaven esglésies i robaven a tots els propietaris i altra gent honorable.

Els qui vàrem néixer després del triomf de Franco vàrem tardar anys a conèi-
xer l’altra cara d’aquella versió, així com a assabentar-nos del tipus de
clemència que es tingué amb tots aquells que acabaren els seus dies davant d’un
escamot d’afusellament al Camp de la Bota! 

Els qui vàrem néixer després de la Guerra Civil vàrem viure quaranta anys amb
una versió de la història que no era ni la real ni tampoc la justa; en una cons-
ciència sobre un passat que ens l’havien canviat.

Malgrat tot, nosaltres, els que vàrem néixer a la postguerra, hem viscut cò-
modament així, i gairebé ens hi vàrem acostumar. 

Però, i  aquells que per una raó o altra van veure’s empesos cap a l’exili? ¿Què
en sabem?, ¿què sabem del seu patir, del seu silenci, de les dificultats en les quals
van trobar-se, de la seva vida, i fins i tot de la seva mort?

El restabliment de la democràcia l’any 1976 no va comportar, de manera im-
mediata, el restabliment d’aquella memòria segrestada durant tants anys. Tam-
poc no es va fer gran cosa per recuperar els contactes amb la gent exiliada.

Amb el restabliment de la democràcia va haver-hi una obertura consenti-
da, sí, però no pas discutida ni negociada. Una obertura tímida, que era poca co-
sa, però que suposava molt en aquells moments. Es van començar a publicar lli-
bres sobre el període republicà –abans era impensable-, llibres monogràfics, dia-
ris escrits al front durant la campanya, amb noms i dades i amb l’estil personal
del qui ho escrivia. Va començar a aparèixer una literatura de postguerra amb
la qual s’intentava posar a l’abast del públic trossos reals descrits pels seus pro-
tagonistes, i així es va aconseguir la finalitat que es pretenia: una major cons-
cienciació ciutadana d’aquell passat.
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TRIBUNA

L’any 2002 la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Parlament, va
endegar un acte d’homenatge de l’exili, davant una representació simbòlica dels
qui el van patir. 

Aquell acte, que es va celebrar del  7 al 14 de novembre, pretenia, entre al-
tres coses, recuperar una part d’aquella història injustament amagada durant
tants anys i retre un reconeixement públic envers aquelles persones que van
haver d’exiliar-se.

El que no s’ha dit és que la idea havia sorgit arran d’una reunió celebrada
pel Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior, el 26 de novembre de 2001,
tot atenent la demanda reiterada de les agrupacions de casals catalans a l’ex-
terior.

Amb el Govern de Catalunya que va sortir de les eleccions celebrades el 2003
es va crear el Departament de Relacions Institucionals i Participació Ciutadana,
el qual va establir, ja per a l’any 2005, una línia de subvencions i ajuts per a les
entitats sense ànim de lucre que presentessin un pla d’estudi i recerca de la memò-
ria històrica, dintre el seu àmbit local i geogràfic.

L’any 2006, el Centre d´Estudis Sadurninencs va participar a la convocatòria
i, d’acord amb el projecte presentat, va ser admesa la seva proposta.

El resultat del treball realitzat fins ara és el que presentem avui. No es trac-
ta, tanmateix, d’un treball definitiu i tancat, tot al contrari!, resta obert, i con-
fiem poder-hi aprofundir més en el futur. 

Lluís Eroles i Benabarre
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La voladura dels ponts d’entrada a Sant Sadurní d’Anoia, el dia 22
de gener de 1939, abans de l’arribada dels soldats que formaven

part de la V División de Navarra, s’ha de considerar com una estratègia
dels escamots de rereguarda de l’exèrcit republicà, que tenien la mis-
sió de protegir  la retirada de les unitats republicanes disperses des-
prés de la desfeta del front de ĺ Ebre i de la població civil que tam-
bé fugia davant l’avanç de l’exèrcit franquista amb tropes regulars
d’unitats marroquines, de les quals es contaven mil barbaritats.  I no
s’estaren  de consideracions a l’hora d’activar les càrregues d’explosius,
atés que l’objectiu  era retardar al màxim la persecució repressiva
dels qui emprenien el camí de l’exili.

En aquelles circumstàncies de temor i desconcert, qui no fu-
gia s´amagava a les barraques del camp  o bé als refugis d´algu-
nes indústries del sector del cava(1) per a protegir-se dels bombardeigs
de l’aviació.

Tothom temia el desenllaç final, i els moments d’eufòria i les
expectatives de canvi que desvetllà aquella revolució s’havien anat
esvaint a poc a poc.

L’activitat del mateix Comissariat de Propaganda de la Gene-
ralitat així com la producció cartellística  endegada pel Sindicat
de Dibuixants Professionals (SDP), s’havia reduït considerablement
en els darrers mesos. Quedava lluny ĺ eufòria d´aquells primers dies
que seguiren després d’avortar  l’aixecament militar a Barcelona
i l’aparició dels primers cartells  creats per ĺ SDP amb l’objectiu d’e-
nardir els ànims de la població civil i també dels qui havien d’anar
al front.

Un cartell ben representatiu d’aquell període d’eufòria que es
visqué els primers mesos d’enfrontaments és el “No pasareis” , del
qual n’era autor el dibuixant C. Giménez, editat el 1937 per encà-
rrec de les centrals  sindicals  CNT-FAI.

El lema es va inspirar en el poema que Apel·les Mestres havia
compost per el govern fiancés durant la guerra de 1914-1918, i que
en aquells moments es podia dir que venia com anell al dit per es-
peronar els sentiments llibertaris desfermats a Catalunya. 

L’estructura i les seqüències de les seves estrofes  revelen, en-
cara avui, un gran impacte emocional, tal com podem apreciar:

No passareu! i si passeu,
serà damunt d’un clap de cendres,
les nostres vides les prendreu,
nostre esperit no l’heu de prendre,
Mes no serà ! Per més que feu,

no passareu!
No passareu! i si passeu,
quan tots haurem deixat de viure,
sabreu de sobres a quin preu
s’abat un poble digne i lliure.
Mes no serà! per més que feu,

no passareu!
No passareu! i si passeu,
decidirà més tard la història
entre el saió que clava en creu
i el just que hi mor, de qui és la glòria.
Mes no serà! Per més que feu,

no passareu!
A sang i a foc avançareu
de fortalesa en fortalesa,
però, què hi fa!, si queda en peu
quelcom més fort: nostra fermesa!
Per `xo cantem: “Per més que feu,

no passareu! “

En conjunt,
aquella propagan-
da cartellística fou
prolífica i alhora
valuosa, tant és
així que es comp-
ta que el mateix
Dionisio Ridruejo,
aleshores cap dels
serveis de propa-
ganda de les forces
d’ocupació, en arri-
bar a Barcelona, va
quedar sorprès per
la quantitat i la
qualitat  cartellís-
tica que  va trobar
a la ciutat. 

Tot  aquell ma-
terial gràfic, amb
les consignes, ha-
via quedat, però,
buit de contingut,

i per alguns, menys idealistes o tal vegada menys imbuïts d’a-
quell esperit llibertari que havia fet fracassar l´intent colpista a
Catalunya, resultava ara grotesc tenint en compte la situació que
els tocava viure.

Després de tantes confrontacions i actuacions forassenya-
des viscudes a tot Catalunya, va arribar el moment en què el ma-
teix president Lluís Companys va convocar els consellers, el dia
22 de gener, per tal de donar-los l’ordre d’evacuar Barcelona i
reunir-se de nou a la localitat d´Agullana, on ja havia anat el ma-
teix president de la República espanyola, Manuel Azaña.

El dia 5 de febrer, el president Companys juntament amb els
membres del govern i llurs familiars i amics van passar la fron-
tera cap a França, en una retirada organitzada i dirigida pel co-
mandant Frederic Escofet, que havia assumit la direcció dels Mos-
sos d´Esquadra així com la protecció del mateix Govern català.

La retirada i el camí cap a l’exili també el van haver d’em-
prendre, però molts altres republicans de Catalunya amb els seus
familiars, així com les diferents unitats de l’exèrcit en  replegament
obligat davant l’avanç franquista.

A Sant Sadurní d’Anoia, algunes de les persones que havien
tingut alguna mena de significació política varen seguir el ca-
mí de l’exili, abans de l’arribada de les primeres unitats de l’a-
nomenada V División de Navarra. La majoria eren persones que
havien format part del Comitè de Milícies Antifeixistes i altres
havien militat en partits i formacions sindicals d’esperit lliber-
tari, algunes de les quals havien tingut algun tipus de partici-
pació en els excessos comesos després del sollevament del mes
de juliol de 1936, i per tant eren conscients que serien els pri-
mers a qui es buscaria per a passar comptes i exigir esponsabilitats
penals.

Així doncs, després de volar els ponts d’entrada a la vila, al-
guns membres destacats del Comitè varen retirar-se juntament
amb els escamots de milicians, els quals disposaren alguns ca-
mions per el trasllat dels familiars que els havien d’acompan-
yar durant aquella etapa d’exili.

CARTELL REPUBLICÀ DE 1937 INSPIRAT EN EL

POEMA D’APEL·LES MESTRES. MIDES 100X69 CM
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Malgrat els anys transcorreguts i els decessos de bona part d’a-
quells  que podrien parlar-nos en primera persona d’aquella

marxa cap a l’exili, hem pogut trobar-ne un que llavors devia  te-
nir poc més de set anys: Dionís Viladoms i Esteve, el qual  junt amb
la seva mare, la seva tieta i l’àvia materna  van haver de marxar
de Sant Sadurní per raó dels lligams familiars amb qui havia es-
tat  cap del comitè local de les Milícies Antifeixistes, Pere Este-
ve i Llopart, a qui se li atribuïa -tota, o bé gairebé tota- la res-
ponsabilitat en els assassinats comesos a Sant Sadurní d’Anoia a
finals del juliol de 1936.

Tal com ens diu el Dionís Viladoms, la sortida de Sant Sadurní
van fer-la en camió junt amb la família d’un altre destacat di-
rigent sadurninenc: Ernest Roca Guilera, que havia estat
també membre del comitè local de les Milícies Antifeixistes i a
la vegada home de confiança de Pere Esteve. 

Ambdós havien estat regidors en els  primers consistoris re-
publicans a la vila: Ernest Roca en el que es va formar el 4 de
juny de 1931 i Pere Esteve en el de l´1 de febrer de 1934. Tant
l´un com l´altre provenien de les files d’Esquerra Republicana,
un partit del qual es van separar per a formar a Sant Sadurní el
PSUC, partit Socialista Unificat de Catalunya, formació que va
saber ocupar l’espai polític i representar millor, almenys teòri-
cament, els interessos del petit comerç local.

La descripció que fa Dionís Viladoms de les vicissituds amb
que es van trobar abans d’arribar a la frontera expressen clarament
i amb força fidelitat el dramatisme d’aquella persecució genocida
de l’aviació franquista a una població civil moralment vençu-
da i psicològicament espaordida per tanta crueltat(2).

Encara que en Viladoms gairebé no recorda quan van arri-
bar al pas fronterer i trepitjaren  sòl francès, tots els indicis fan
pensar que hauria estat els darrers dies de gener, ja que no fou
fins el dia 27 que el govern de París va autoritzar l´apertura de
la frontera i va permetre l’entrada de dones i nens així com dels
ferits i gent gran que necessitaven atenció sanitària urgent.

Dos dies després de ĺ apertura les fronteres es tornaven a tan-
car, amb un balanç d’entrades que arribava a les 45.000 persones(3).

La sort que havia acompanyat aquestes famílies sadurninenques
en sortir il·leses dels bombardejos  que havien patit  des de Fi-
gueres fins a la Jonquera continuaria encara fins a l’entrada a
França. Els Viladoms-Esteve varen poder mantenir-se units tot
i que van perdre el contacte amb l’altra família amb qui viatjaven.

L’atenció que van rebre per part de la Creu Roja francesa i
de les famílies voluntàries que s’oferien per atendre les prime-
res necessitats bàsiques és una referència constant en llavis del
Dionís Viladoms. Allà -recorda emocionat- van poder menjar un
bon entrepà i veure un got de llet, cosa que no havien pogut fer
des de la sortida de Sant Sadurní d’Anoia.

Després d’una estada de dos dies al camp d´Argelérs, els re-
partiren per diferents departaments. A ells els van portar a un
poblet de l´Haute Vienès, anomenat Les Salles Lavauguyon, a la
casa d´una família  d’agricultors que els va oferir allotjament jun-
tament  amb tres famílies més catalanes.

Tot el poble hi volia col·laborar i els van donar roba, menjar
i tot tipus d’assistència, així com la possibilitat de treballar al camp.

D’aquella etapa d’exili, que va durar cinc anys, conserva un
bon record tant de l’educació que va rebre a l’escola com del trac-
te amb tothom, sense que en cap moment la família s’hagués
sentit discriminada o criticada pel fet d’ésser refugiats republicans.

A finals de 1944, la mare, Joaquima Esteve, juntament amb
el fill i l’àvia, decidiren tornar a Sant Sadurní on hi havia el ma-
rit i pare del Dionís. L´Agustí Viladoms, en ésser detingut el ge-
ner de 1939 quan va tenir lloc la desfeta i el replegament republicà,
va ser fet presoner i tancat a Montjuïc i després encara a la pre-
só Model de Barcelona sense cap càrrec de pes, llevat de l’acusació
subjacent a l’ànim dels acusadors d´ésser el cunyat del dirigent
local Pere Esteve, la persona més buscada pels elements repressors
de la vila.

Pere Esteve, ja des dels primers mesos d’exili a França, va fer
una funció d’enllaç  entre els refugiats dels camps  i el SERE(4),
col·laborant en els treballs de coordinació d’algunes tasques com
ara la tramitació dels subsidis d’ajut a alguns refugiats i la ca-
nalitzció de peticions per emigrar a l’estranger.  

En aquest sentit, cal pensar que, atenent a la condició d’haver
estat cap local del PSUC i a la seva amistat amb alguns mem-
bres de la direcció catalana, va aprofitar la circumstància per a
obtenir la documentació d´embarcament per a ell i la seva mu-
ller en un vaixell que els portaria fins a la República Dominicana
primer, i més endavant a Veneçuela(5).

Mentrestant, l´Agustí Viladoms va haver de passar tres anys
tancat i quan va sortir en llibertat provisional va tornar a tre-
ballar a Codorniu, tot i que ś havia de presentar però periòdicament
a la caserna de la guàrdia civil.

Després d’un temps, més aviat llarg, sense saber res els uns
dels altres, van poder establir contacte per correu i fou arran d’això
que la mare va decidir tornar a Sant Sadurní per a reagrupar-
se familiarment, donada la impossibilitat d’ésser a la inversa.

La tornada, tal com recorda el Dionís, va ser entre anecdò-
tica i dramàtica. Trobaren un país on no hi havia llibertats ciu-
tadanes, un país pobre, caciquil i amb un grau alt de pilleria i es-
traperlo.

Tots els diners que duien i que havien guanyat treballant, més
els que van donar-los la família francesa amb qui havien estat,
els els van prendre la policia espanyola en passar la frontera, des-
prés de sotmetre’ls tots tres a un escorcoll denigrant.

D’altra banda, en arribar a la vila, els parents més directes se’n
van desentendre totalment, i alguns ni tan sols els parlaven, pres-
sionats, sens dubte, per la consideració de “rojos” que les autoritats
locals els havien atribuït.

Així, entre la quotidianitat i la monotonia del treball, l’ordre
imposat, les festes socioreligioses o l’esbarjo del cinema i l’es-
port com a úniques formes lúdiques permeses i dirigides, van trans-
córrer els gairebé quaranta anys de dictadura abans de recobrar
la condició de ciutadans que Franco havia arrabassat al poble.

Una altra referència sadurninenca la tenim en el testimoni d’u-
na persona que llavors comptava tot just divuit anys i va pre-

senciar aquell èxode humà cap a la frontera francesa carregant
amb tot tipus d’estris i queviures per a poder subsistir durant el
llarg camí que els esperava.

Això és el que ens explica Joan Rosell i Mata, un jove que el
primer trimestre d’aquell 1939 complia divuit anys, i que per tant
havia estat cridat amb la lleva del 42, d’acord amb el decret pu-
blicat al DOGC del dia 6 de gener de 1939.

Aquella lleva que, si s´hagués fet efectiva la incorporació al
front, hauria estat la tercera del biberó va ésser concentrada a
Terrassa el dia 13 i el vespre d’aquell mateix dia els portaren a
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Arenys de Mar per a donar-los les primeres nocions d’instruc-
ció.

Fou allà quan, l’endemà, al capvespre, en tornar del camp des-
prés  d’haver fet un dia  d’exercicis, varen veure a la carretera una
multitud de persones  que marxaven en direcció a França. Emprenien
un camí que per a molts d’ells seria sense retorn.

Entre aquella multitud que desfilava, va reconèixer alguns
sadurninencs, majoritàriament, treballadors de la fàbrica d’e-
quips i transport militar Construcciones Colectivas, coneguda
abans d’ésser col·lectivitzada com a cal Benach, i que en el de-
senllaç de l’ofensiva de ĺ Ebre les autoritats havien decidit el seu
desmantellament i trasllat a la província de Girona, concreta-
ment a Bescanó, però els aconteixaments van anar tant de pres-
sa que no els va donar temps a desmantellar-la i aixecar-la allà.

Amb tot, alguns dels treballadors marxaren de la vila per por
de les repressions que podrien patir, atesa la seva afiliació al sin-
dicat de la CNT-FAI, mentre que d´altres els seguiren influïts per
ells, pensant encara en la possibilitat del reagrupament per ai-
xecar la nova fàbrica.

D´aquesta manera, molts d´ells entraren a França, quan fi-
nalment aquell país va obrir la frontera.

Tot i que a finals de 1938 el nombre de treballadors de Cons-
trucciones Colectivas arribava gairebé al centenar, no tots

anaven en aquella munió de gent que va veure el Joan Rosell.
Alguns havien estat cridats a lleves a partir de 1937 i, per tant
es trobaven entre els qui formaven part dels soldats i els oficials
que des d´altres indrets  també havien iniciat el replegament  cap
a la frontera.

Carles Riambau havia entrat a treballar a Cal Benac, quan
aquesta empresa es dedicava principalment a la construcció de
maquinària per al sector agrícola i obres públiques.

Havia nascut el 1913 i formava part de la lleva del 1934, cri-
dada pocs mesos després de l’esclat de la guerra  i concentra-
da a Montjuïc, però al vespre se’ls havia enviat de nou a casa fins
a rebre l’ordre  d’incorporació.

Segurament l’eufòria d’aquells primers mesos i el nombre de

milicians adscrits a
les formacions políti-
ques així com de vo-
luntaris estrangers
que s’allistaven per
anar a combatre el
feixisme al front d’A-
ragó va retardar aque-
lla incorporació.

A banda d’això,
Carles Riambau, com
a treballador en una
indústria de guerra, tal

com era classificada Construcciones Colectivas, va formar part
dels grups que quedaren mobilitzats a les respectives fàbriques
fins a finals de 1938, quan també tot aquell col·lectiu va haver
d’incorporar-se sense excepció per anar a reforçar el front.

Considerant-ho des de la perspectiva que ens dóna el temps
i sobretot per la manera com van desenvolupar-se els esdeve-
niments, aquella crida ja no tenia cap sentit pràctic, de la ma-
teixa manera que tampoc en va tenir la crida de la lleva del 1942,
la qual ni tan sols va tenir temps d’incorporar-se a cap dels fronts
de lluita, i el col·lectiu dels qui havien restat mobilitzats en el
sector industrial anaven a reforçar unes posicions que havien de-
fensat heroicament aquelles divisions de xoc que lluitaven con-
tra unes forces molt superiors, tant en efectius humans com ar-
mamentístics.

El mateix Carles Riambau en dóna fe -amb una certa ironia-
quan diu que ell va anar a la guerra i no va disparar ni un sol tret! 

Tot i així, tant ell com molts altres havien fet alguns dies d’ins-
trucció abans d´incorporar-se,  però, quan ja semblava que ha-
via arribat el moment,  la situació va capgirar-se i una mena de
desconcert va envair aquell col·lectiu en veure moviments d’o-
ficials, soldats i gent civil per tot arreu.  Corríen  rumors d´una
derrota, i la conseqüència era  haver d´emprendre la retirada i
l´exili.  

D’aquesta manera, el grup on estava Carles Riambau va em-
prendre també el camí de l’exili,  seguint la ruta de Camprodon
i travessant la frontera pel Coll d´Ares fins a arribar a Prats de
Molló. D’allà, la policia francesa els va portar a un camp d’acolliment
prop de Setfons.

En aquell camp situat fora del poble, hi havien aixecat uns
vint-i-cinc barracons amb una capacitat per encabir-hi unes cinc

CARLES RIAMBAU, 1998

ESQUEMA DELS PRINCIPALS PUNTS D’ACCÉS PER ON ELS EXILIATS

REPUBLICANS ENTRAREN A FRANÇA EL 1939

CAMP D’ACOLLLIMENT D’EXILIATS A PRATS DE MOLLÓ. FEBRER DE 1939
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mil persones. Allà hi havia l’anomenat barracó dels mecànics,
encara que també hi havia personal d’altres oficis qualificats(6).

Ell ens diu que va estar-hi relativament bé gràcies al seu ofi-
ci, i fins i tot està convençut  que li va salvar la vida, ja que França,
pressentint les intencions d’Alemanya, obligava els francesos a
incorporar-se al servei militar, amb la qual cosa la falta de mà
d’obra començava a fer-se evident.

En aquestes circumstàncies, els refugiats republicans tenien
davant una altra oportunitat, ja que les autoritats franceses, a
més de les conegudes alternatives que oferien per sortir dels camps,
oferien també la possibilitat de treballar a les indústries del pa-
ís  o bé en les feines temporals del camp.

Va ser aquesta l’alternativa escollida per Carles Riambau,  que
va anar a treballar a Tolosa, en la seva especialitat de mecànic,
i en unes condicions de salari i habitatge que li van permetre por-
tar una vida millor que la del camp de Setfons.

Quan els alemanys van ocupar França, van fer-se càrrec de
la direcció i el control de les fàbriques. Van posar la producció
al servei dels seus interessos,  fins al punt que volien traslladar
la gent més ben  qualificada a Alemanya per treballar a les se-
ves fàbriques d’armament.

Riambau i alguns altres companys no volien pas anar-hi i pre-
feriren retornar al camp d’Argelers. Allà va romandre-hi fins que
la seva família va aconseguir els avals necessaris. 

Al seu retorn, Riambau va treballar durant deu anys a Bar-
celona fins que va poder trobar un lloc com a mecànic a la fà-
brica de filatures de can Jordana, fins que aquesta, en minvar
l’activitat, va acabar per tancar portes. Llavors va anar a l’em-
presa dedicada a la fabricació i reparació de maquinària per a
la indústria xampanyera coneguda com a Maquinària Moder-
na, SA.

Tot cabussejant en el record dels anys d’infància i joventut per
tal d’esbrinar la procedència d’algunes persones més o menys

conegudes a l’entorn veïnal i que llavors havia considerat com
a nouvingudes, la recerca m’ha portat  a descobrir alguns aspectes
d’aquell drama i conèixer el cas interessant d’un sadurninenc que
va prendre part en la batalla de l´Ebre i que, com tants altres,
va marxar a l’exili.

Aquest sadurninenc és Antoni Cid i Mas, nascut el 1919 i, per
tant, era de la lleva del 40, coneguda com la primera lleva del
biberó. Ara té vuitanta-set  anys i viu a Vierzon (departament
de Cher). 

Té esposa, fills i néts.
La seva incorporació tingué lloc el dia 10 de març de 1938

i tots els qui formaren part d’aquella lleva només tingueren un
breu període d’instrucció, atès
que ja es preveien imminents
ofensives franquistes, després de la
derrota que havien infligit a les for-
ces republicanes en el front d’Aragó.

Malgrat la meticulositat amb
què el general Hernández Sarabia
havia disposat la defensa i el
contraatac, o potser per això ma-
teix, les unitats d’avantguarda
del comandant Joan Modesto va-
ren fer retrocedir les tropes de Fran-

co i arribaren fins a Gandesa, una població que ja havia estat ocu-
pada pel general García Valiño, però per l’escassetat de recur-
sos armamentístics de què disposaven hagueren de desistir de
conquerir-la.

Aquest va ser, sens dubte, un dels grans problemes de l’exèr-
cit republicà: la manca d’efectius humans però, sobretot, d’ar-
mament, la qual cosa comportava un desequilibri tan gran, que
finalment  va portar a la derrota republicana.

Es diu que en aquells enfrontaments l’exèrcit republicà dis-
posava d’uns 35.000 soldats, 80 peces d’artilleria i menys d’un
centenar d’avions de combat, davant d’un contingent format per
10 divisions amb un total de 110.000 soldats, 400 peces d’ar-
tilleria, 200 carros de combat i 200 aparells d’aviació, entre ca-
ces i bombarders(7).

Les ofensives i contraofensives d’un i altre bàndol van du-
rar fins al mes de novembre de 1938, en què la concentració
d´efectius franquistes, uns 125.000 homes, amb l’artilleria de
reforç portada des d’altres indrets i el  suport de l’aviació ale-
manya i italiana, varen convertir el corredor que es formava
al peu de les serres de la Fatarella, Pàndols i Cavalls, d´una ban-
da, i els marges que vorejaven l´Ebre, de l’altra, en l’enclavat
on es lliuraren els enfrontaments més cruents que s’havien vis-
cut fins aleshores.

La intensitat i la duresa dels combats portaren l’esgotament
i el desgast de les unitats republicanes fins al punt que fou im-
possible aturar els embats del contrari i mantenir les posicions
defensives, de manera que va començar el replegament amb al-
gun que altre atac de distracció per dissimular la feblesa de la
situació  i cobrir els grups que havien quedat desconnectats  del
gruix  de les respectives unitats, així com guanyar temps per a
la població civil, que fugia com a mesura preventiva contra la
repressió de les tropes franquistes.

Tarragona va ser ocupada el 15 de gener mentre que Bar-
celona i Girona ho foren el 26 i el 4 de febrer, respectivament.

Lleida ja havia estat ocupada gairebé un any abans.
Entre els grups que amb més o menys ordre s’anaven replegant,

s’hi trobava Antoni Cid, el qual havia format part de la 26a Di-
visió Durruti, coneguda també en l’argot militar com la Confederal
Durruti, per raó d’haver agrupat, des de l´inici,  milicians  d’al-
tres formacions sindicals, a més dels cenetistes. Aquesta divi-
sió, que llavors estava sota el comandament de Ricard Sans, tam-
bé va seguir el camí de l’exili, quan l’ocupació de Barcelona era
al tombar.

Segons Antoni Cid, arribaren a la frontera entre el 8 i el 9 de
febrer i, després d’obligar-los a deixar les armes, els van conduir
a  l’esplanada d’una antiga bòbila. Allà van reunir-los fins a un
nombre aproximat de 12.000 soldats. Gairebé tots pertanyien
a la 26a Divisió. Van portar-los  a un camp situat a ĺ Ariege, con-
cretament al camp del Vernet d´Ariege, on les condicions de vi-
da i de treball eren de les més dures dels camps que s’habilitaven
per als refugiats republicans(8).

A l´Antoni, com a la majoria dels qui van estar internats en
camps, no els agrada gaire de parlar-ne, però Arthur Koestler,
escriptor que estigué  també internat al Vernet, va publicar, al-
guns anys més tard, un llibre titulat La escoria de la tierra, on
descriu, a més del seu pas per allà, la consideració que merei-
xien aquells que hi eren(9).ANTONI CID. 1938
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Les possibilitats de sortir dels camps d’internament són prou
conegudes: la primera era que algun familiar resident a
França et reclamés i se’n fes càrrec; també hi havia la de demanar
la repatriació a l´Espanya de Franco (aquesta era la que més in-
teressava al govern francès, així com també a Franco); una ter-
cera era apuntar-se a la legió estrangera, i, finalment, fer-ho a
les Companyies de Treball (CTE).

Antoni Cid, igual que molts altres, va escollir la darrera, i va
ser destinat a la província de Besançon  per construir carrete-
res i arranjar camins. Després van portar-los a la regió dels Vos-
ges, prop del departament de la Lorena, formant part d’un con-
tingent francès militaritzat. Allà, a Saint-Dié, va ser on la com-
panyia d’aquells treballadors va quedar encerclada per l’exèr-
cit alemany i van caure presoners. Tot això succeïa al mes de de-
sembre de 1940.

D’aquesta manera, Antoni Cid, juntament amb uns quants
centenars més de treballadors de les CTE de diferents nacionalitats,
va ser deportat pels alemanys als camps austríacs depenents de
Mauthausen, com el Weiner Neustadt, on es fabricava material
armamentístic, el Schwechat, especialitzat en peces destinades
a l’aviació, i, finalment al mateix camp central de Mauthausen,
on va  treballar a la pedrera Wienergraben, en que hi havia els
famosos 186 esglaons, glaçats la major part de l’any, i pels quals
havien de pujar i baixar durant tota la jornada carregant i trans-
portant sobre les espatlles les pedres que extreien per construir
la muralla que encerclava el camp. Tot això es feia sota l’atenta
vigilància dels kapos, que per fer mèrits no estalviaven l’opor-
tunitat de fuetejar els més dèbils amb aquella miserable autoritat
que els donaven els lagerpolizei, guardians del camp.

El record que conserva l’Antoni no planteja dubtes sobre la
precarietat en què es vivia. Alguns no podien sobreposar-s’hi  i
cercaven l’alliberament d’aquella forma de vida plena d’inhu-
manitat i d’angoixa llançant-se a les filferrades; altres ni tan sols
van poder escollir el dret a la mort i, a la més petita mostra de
debilitat en caure sota el pes de la càrrega a la pedrera, eren em-
pesos a cops fins a caure al precipici.

El barracó-hospital i les dutxes higièniques es convertien ca-
da dia en una antesala de la mort.

Davant d’aquestes formes degradants de vida, l’Antoni va arri-
bar a la conclusió que només hi havia tres possibilitats per so-
breviure en aquell infern: la primera, procurar aprofitar al mà-
xim tot allò que comportés alimentar-se per tal d’evitar o almenys
retardar aquell estat esquelètic que portava ineludiblement a
l’hospitalització, quan es considerava, en l’argot del camp, que
s’havia assolit l’estat musulmà(10), ja que l’únic  tractament que
s’aplicava en aquests casos eren els injectables de benzina di-
rectament al cor. 

Una altra consistia a defugir al màxim l’esforç d’una so-
brecàrrega en el treball a la pedrera, per tal d’evitar l’excés de
desgast físic.

La tercera passava per no descuidar l’aspecte extern i anar
el més endreçat que es pogués, d’acord amb les disponibilitats
del camp, ja que s’adonava que aquesta era una de les qualitats
que més valoraven els alemanys.

Amb tot. la seva esposa, Carme Roldán, ens dóna encara una
altra  pista sobre com l´Antoni encarava el tracte amb els guàr-
dies. Tal  com ens diu, feia treballs de fuster al camp i, aprofi-
tant aquesta avinentesa, sempre que sortia del seu barracó ana-

va amb unes
fustes o bé
amb alguna
mena de caixa
sota el braç
amb doble
fons. Això ho
feia servir d’ex-
cusa  i també
per dissimu-
lar, a la  mira-
da dels guar-
dians, el men-
jar  que havien
posat els com-
panys de la
cuina d’oficials
del camp L’or-
ganització
clandestina
que s’havia or-
ganitzat al
camp tenia
cura  de distri-
buir-ho entre
els presos(11). 

El valor
que demos-

trava l´Antoni ens dóna a entendre fins a quin punt  s’adona-
va del risc i també com pensava fer-hi front en cas d’ésser des-
cobert. Sabia que una de les coses que més menyspreaven  i cas-
tigaven els alemanys era l’engany i la mentida, per això, quan
alguna vegada els guàrdies varen interceptar-lo preguntant què
portava en aquella caixa, ell mai els va mentir: els hi deia amb
tota naturalitat que, conque tenia gana, hi portava menjar per
alimentar-se amb els seus companys.

D’aquesta manera, valorant segurament aquella sinceritat,
acabaven sempre deixant-lo anar sense cap impediment.

Així, Antoni Cid va poder resistir allà fins a arribar el 5 de maig
de 1945, data en què el camp va ser alliberat per la 41a esquadra
de reconeixement, depenent de l´11a Divisió Cuirassada dels Es-
tats Units d’Amèrica.

Llavors, però, començava per als catalans, i també per a molts
espanyols, una altra incertesa: què farien, on havien d’anar si se’ls
continuava considerant uns apàtrides de qui Franco s’havia de-
sentès quan els alemanys van preguntar què volia fer-ne.

La pressió que van fer els supervivents francesos va ser de-
cisiva perquè el govern acceptés acollir-los a França, ja que la
majoria havien estat detinguts allà com a treballadors o bé com
a militants de la resistència. L´Antoni va tenir encara la sort que
el seu amic i company, amb qui compartia barracó, llitera i men-
jar de la cuina d’oficials, va dir-li que anès a casa seva, a Vier-
zon, on els seus pares l’acollirien com si es tractés d’un fill més.

Així va ser, i allà va conèixer la germana del Josep, la Car-
me Roldán, amb la qual es casaria més endavant.

Avui  aquest home de vuitanta-set anys és, ben segur, l’ú-
nic sadurninenc que va sobreviure a l’extermini del camp de Maut-
hausen, i un dels tres supervivents a qui l’Ajuntament de Vier-
zon, vila del departament de Cher dins la regió Centre, a proposta

ANVERS I REVERS D’UNA TARGETA POSTAL D’ANTONI CID

ENVIADA A LA SEVA MARE I GERMANS EL 25-2-1943, I
QUE VA ARRIBAR A L’ESTAFETA DE CANVI DE BARCELONA

EL 20-3-1943



MEMÒRIA DE L’EXILI

10

de la FNDIRP (Federation Na-
tional des deportés, internés
resistents et patriotes) va re-
tre un emotiu homenatge i
els va concedir la medalla es-
pecial amb motiu del 60è
aniversari de la victoria  so-
bre l’Alemanya del III Reich
i l’alliberament del camp de
Mauthausen.

Tal com hem vist fins ara,
sobre algunes perso-

nes els noms de les quals fi-
guren a la relació de l’an-
nex que es troba al final,
hem pogut conèixer al-
gunes dades gràcies al re-
cord i a la memòria que en
conserven alguns familiars
veïns.

Considerant, però, la precarietat humana i temporal d´aques-
ta font informativa, a poc a poc aquesta possibilitat anirà de-
sapareixent fins al punt que, de no aprofitar-ho ara que en-
cara és possible, potser no tindrem ja cap més oportunitat i
dintre d’alguns anys es desconeixerà, a nivell local, quines fo-
ren les persones de la vila que van haver d’exiliar-se i en qui-
na situació van haver de fer-ho.

Aquí rau doncs el valor que pot tenir cada una de les pe-
tites històries viscudes pels protagonistes, tot i que  caldria
despullar-les d’ideologies partidistes i encara més d´aquelles
altres altament censurables que també revestiren alguns com-
portaments.

La seva lleva va ser cridada el desembre de 1928, i en el
sorteig  per determinar el destí li va correspondre fer la “mi-
li” al cos de marina, al departament cantonal de Cartagena.

La formació professional de mecànic la va adquirir a la ca-
sa Citroen  de Barcelona i en acabar el servei militar li van pro-
posar venir a treballar a Sant Sadurní d´Anoia, a un taller nou
que havia obert Bartolomé Gramona, el qual havia agafat la
representació de la marca, i necessitava un mecànic especialitzat.

Durant la setmana, estava a cal Ton de la Fonda, i a poc
a poc, a mesura que va conèixer més  la gent, s´hi va anar que-
dant els caps de setmana, participant de la vida social a la vi-
la. Fou així com va conèixer la Maria Giró amb qui es casa-
ria ben aviat.

Quan  va tenir lloc l’aixecament militar del 1936, el Pere
i la Maria s’havien casat i vivien en una casa del Raval, prop
d’allà on era cal Solà baster.  

L´11 de setembre de 1937 i a través del DOGC número 254
fou cridat per a la mobilització de la quinta de 1930, això és,
una de les moltes que ja havien fet el servei militar al seu dia.
D’aquesta manera Pere Roca, igual que molts altres, va ha-
ver de deixar la família per a incorporar-se i marxar cap al front
d’Aragó on ja començaven a concentrar-se unitats d’ambdós
bàndols en l’escenari on tingueren lloc un gran nombre d’o-
fensives i contraofensives, que s’allargaren fins al mes de març
del 1938.

Fou amb motiu de la desfeta que patiren i que va ocasionar,
en general, el replegament i la desbandada de les unitats que
hi lluitaven, que Pere Roca va passar la frontera cap a França.

No sabem com va entrar-hi, ni en quines vicissituds es va tro-
bar durant els primers temps, però el que és cert  és que no va
passar pels camps d’internament que van haver de patir els que
s’exiliaren el febrer de 1939, entre altres raons perquè  encara
no s’havien creat. El Pere Roca, gràcies a la seva professió, va tre-
ballar a empreses de tecnologia avançada, com  la Société des
Avions Marcel Bloch (Anglet-Biarritz) des de ĺ 11 de gener de 1939
fins al 14 de juny de 1940, quan ja es vaticinava el desmante-
llament per part del govern de Vichy.

Del novembre de 1940 fins al juny de 1941 va traslladar-se
a Conflent amb un grup de GTE, a Seix-Ariège, i després enca-
ra ho va fer a La Rochelle, la capital de la regió de la Charentes
Maritime.

Cal tenir en compte que l’armistici signat per Petain i Ale-
manya donava als nazis el control de moltes de les indústries que
eren considerades com a estratègiques, dintre de l’economia del
país.

Després que els alemanys abandonessin França, i el país tor-
nés a recuperar la direcció i el control social, polític i industrial,
Pere Roca va treballar a Narbone (Rosselló), a la Societé Lan-
guedocienne du recherches et explotations mineres  fins al 29
de desembre de 1947, i encara després va anar una altra vegada
a La Rochelle (capital de la Charente-Maritime ) per treballar a
l’agencia oficial de la Citroen fins a primers de febrer de 1948,
en què va poder retornar a Espanya i reagrupar-se amb la família
que s’havia vist obligat a deixar gairebé deu anys abans.

Ben segur que a través de la informació obtinguda per les au-
toritats locals d’aquells temps i les referències sobre les empreses
on havia estat treballant aquells anys, li van ser profitoses per
a no ser-li imputada cap mena de responsabilitat política, tot
i que això no el va eximir de passar cada any el control militar
—per no dir polític—  i la corresponent declaració rutinària da-
vant el caporal de torn, a la caserna de la guàrdia civil.

Un altre sadurninenc que va haver de marxar a l’exili va ser  el
Josep Millanes i Gallart.
D´ell no en coneixem gaires detalls, tret de la referència

que ens donava un
altre exiliat, Amadeu
Urpí i Montserrat(12),
dient que el va trobar
al camp de Sant Cebrià
i gràcies a ell va poder
entrar en el grup que
s’encarregava de la
construcció dels ba-
rracons d´aixoplug.

Aquestes compan-
yies que es formaren al
camp de Sant Cebrià,
també van anar des-
prés al que s’havia ha-
bilitat a prop d´Agde
amb la mateixa missió.
Això, segons Urpí, els

PERE ROCA MARTÍ (CASTELLBISBAL

1909 – ST. SADURNÍ D´ANOIA 2004)

JOSEP MILLANES I GALLART



atorgava una consideració diferent ja que podien menjar mi-
llor i també gaudir d’un tracte més humanitzat.

Ha estat gràcies al seu nét, Lluís Nadal Millanes, que hem
vist  una targeta de felicitació que va enviar a casa seva, segu-
rament des d’un dels camps on va estar. S’hi pot llegir el següent:

“Dedicada a mi querida esposa Antonia... pues aunque tar-
de la llegada (targeta) os deseo muy felices Pascuas, espero me
guardareis aposento en cualquier rincon de la casa”.

Aquest text, encara que senzill, conté una gran càrrega emo-
tiva per la forma com tradueix  el sentiment d’enyorança que és
capaç d’expressar l’home que pateix exili i separació de la seva
família.

Si ens hi fixem bé, ens adonarem de la brevetat de la co-
municació. Això cal considerar-ho una norma de compliment obli-
gat en gairebé totes les cartes que s’enviaven des dels camps de
presoners o de refugiats, com era el cas.

També cal adonar-se que no es diu res de com es troba, ja que
els serveis de censura no admetien que s’hi expressés cap me-
na de descripció negativa.

Encara que la tramesa no porta data, és fàcil de deduir que
eren vigílies del Nadal de 1939 (ja havia passat gairebé un any
d’exili!).

La senzillesa amb què expressa l’esperança que li guardin un
racó a la casa ens portaria a considerar altres aspectes, com el
d’un cert temor a la reprovació, donada la seva condició d’exi-
liat. Això, però, fóra entrar en un terreny que ara no ve al cas.

La feina de recerca d´allò que amaga l’exili republicà a Sant Sa-
durní ens hauria de dur a conèixer millor, almenys fins allà on

sigui possible, no solament com van viure aquell període final
i els primers anys passats a fora les persones que van marxar –de
les que es van quedar ja ho sabem: vida d’estretors, d’empas-
sar-se els records i callar, de dependre de les cartilles de ra-
cionament... i de l’estraperlo-, però per aquelles altres, el tren-
cament havia de ser brutal. Conseqüències? penalitats, in-

comprensió, mort i l’oblit!
La fotografia que reproduïm aquí correspon a la trobada d’un

grup d’exiliats, veïns de Sant Sadurní. Es tracta de dos matrimonis
amb els seus respectius fills i també dues noies no identifica-
des fins ara.(13)

Els matrimonis són:  Miquel-Bladé (núm. 3 i 6) i Estupiñà-
Mas (núm 5 i 4).

Josep Miquel Cardús (1913-1994)
Va néixer a Sant Sadurní d’Anoia el 1913.
Era el petit del matrimoni Miquel-Cardús, ambdós de Torrelavit

i residents a Sant Sadurní des de 1907.
La mort prematura del pare (1917) va capgirar la vida i els

projectes de la família la qual va arribar a passar moltes dificultats.
Mentre les germanes treballaven temporalment en alguna

casa benestant com a mainaderes o bé a la indústria  del cava,
el Josep Miquel ho va fer al Molí Guineu fins a la seva incorporació
al servei militar.

En acabar el servei militar no va tardar gaire a independit-
zar-se i anar a viure amb la seva parella, la Teresa Bladé una noia
amb la qual compartiria quelcom més que il·lusions i aventu-
res passatgeres.

A Sant Sadurní es vivia aleshores una certa convulsió social,
motivada en part per la qüestió rabassaire (el govern central no
va acceptar la Llei de Contractes de Conreu aprovada pel Par-
lament Català), i també pel predomini de la ideologia llibertà-
ria propugnada pels sindicats CNT-FAI.

En aquest entorn social el Josep Miquel va convertir-se en
un militant sindicalista molt actiu i proper als òrgans de direcció
local de la CNT-FAI, i quan va produir-se l’aixecament militar i
va haver-hi els primers enfrontaments armats, el Josep Miquel
fou un dels que s’apuntaren voluntari per anar amb la colum-
na Durruti al Front d’Aragó. Això va comportar deixar el treball,
la família i la mateixa parella amb qui vivia per anar a defen-
sar amb les armes aquells ideals de llibertat i de justícia que tan-

tes vegades havien debatut
i recolzat en els debats i tro-
bades amb companys de sin-
dicat.

Teresa Bladé i Be-
naiges (1914-1963)

Va néixer l’any 1914 a
Rasquera, un municipi de
poc més de 50 km2 que es
troba a la part meridional
de la comarca de Ribera
d’Ebre, tocant amb les de la
Terra Alta i el Baix Ebre.

La indústria en aquella
època es reduïa  als treballs
artesanals de transforma-
ció del margalló i els ví-
mets en elements d’utili-
tat gairebé domèstica. L’a-
gricultura de secà i la de re-
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FOTOGRAFIA D’UNA DE LES TROBADES DELS MATRIMONIS MIQUEL-BLADÉ I ESTUPIÑÀ-MAS.
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atracció mútua que a
poc a poc aniria en aug-
ment, sobretot després del
retorn del servei militar.

L’alçament militar
que tingué lloc el 18 de
juliol i el seu rebuig,
principalment per la mi-
litància sindicalista i la
dels partits d´esquerra
més politizats, va portar
la força de les armes al
carrer i amb ella una
eufòria del tot descon-
trolada que va donar
peu a la  formació d’un
Comitè Central de Milí-
cies Antifeixistes que
havia de tenir cura del
control i de la repressió
del elements dretans
que donaven suport a
l’alçament feixista, així
com també a la for-
mació de comitès locals
amb una funció sem-
blant.

La Teresa que ja fi-
gurava adscrita a la CNT va convertir-se en miliciana activa,
que portava a terme algunes tasques que li assignaren, igual
que altres companyes com la Maria Mas i Prat, i l´Elisenda Mas
i Singla, entre d´altres. El Josep Miquel d’altra banda, va apun-
tar-se voluntari per anar a combatre al Front d’Aragó.

Al final de la guerra, aquelles persones que havien parti-
cipat de la ideologia llibertària i havien tingut actuacions més
o menys significatives en aquest sentit, varen optar per mar-
xar a l’exili, una decisió conseqüent amb la seva forma de pen-
sar i actuar. 

Aquesta va ser, per tant, la decisió de la Teresa Bladé, de ĺ Eli-
senda Mas, de la Carme Pallaresa i moltes d´altres.

No tenim dades fiables de com i quan van arribar a la fron-
tera francesa ni de quina forma aquestes dones sadurninenques
van ser distribuïdes en camps d’acolliment. Sabem, però, que el
seu primer destí va ser el cantó departamental de Gers, dins la
regió del Midi-Pyrénées. 

Sabem també que les dones i nens, persones grans i amb fe-
rides greus, varen tenir preferència en el pas fronterer quan es
va obrir i tancar diverses vegades, a conseqüència de la indecisió
de les autoritats franceses, en veure aquella allau tan considerable
de gent que anava arribant els darrers dies de gener i primers de
febrer d’aquell any 1939.  

El cert és que temps després, la Teresa i l´Elisenda  pogue-
ren reunir-se amb els seus companys, el Josep Miquel i el Josep
Estupiñá, ambdós internats a Argelérs, gràcies a les peticions d’al-
guns agricultors francesos que necessitaven braços per a treballar
al camp, ja que la joventut francesa en edat de fer el servei mi-
litar era mobilitzada pel govern per a reforçar el seu exercit, da-
vant l’amenaça expansionista de l’Alemanya nazi.
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gadiu ocupava la major part del treball dels seus habitants.
La Teresa va quedar sense mare quan encara era molt jove.

Tenia dos germans més, la Maria i el Joan.
El pare va tornar a casar-se pensant que els fills, encara pe-

tits, tindrien una altre mare i podrien créixer amb més efecte,
però el cert és que més que una mare en realitat va esdevenir
una madrastra. Això va portar a una convivència més aviat di-
fícil i conflictiva  que s’aniria agreujant encara més en néixer al-
tres germans fills d’aquell matrimoni, pel tracte diferent que els
donava la madrastra.

La Teresa que tenia un caràcter viu, inquiet i decidit, va convèn-
cer el seu germà Joan, amb el qual s’avenia molt i compartia il·lu-
sions i aspiracions, per marxar del poble i cercar noves perspectives
de futur.

Aprofitant que tenien un oncle a Sant Sadurní, van venir a
viure aquí, i durant un temps van estar a casa seva, però aviat
van llogar un pis per a ells dos. Ella va treballar de cosidora i mo-
dista a cases particulars, mentre que el Joan ho va fer al sector
de la construcció com a paleta.

Amb l’adveniment de la República, la política va co-
mençar a desvetllar  passions i també  inquietuds, i en això els
moviments sindicalistes hi jugaven un paper molt important, do-
nat el pes social de l’obrerisme industrial a Catalunya.

A Sant Sadurní, com a molts altres llocs de Catalunya, la in-
fluència de la CNT-FAI era  aclaparadora. Fins i tot van obrir a
l´eglésia una cooperativa de queviures per els seus afiliats(14).

La Teresa Bladé se sentí atreta pels missatges i pels ideals del
moviment anarquista i començà a relacionar-se amb grups de
la CNT local.  Llavors coneix el Josep Miquel Cardús i, sense gai-
rebé adonar-se’n s’estableix entre ells un corrent de simpatia i

DESFILADA A BARCELONA DELS PRIMERS VOLUNTARIS QUE MARXAREN AL FRONT D’ARAGÓ
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Un sadurninenc
que va passar

també la frontera
quan tingué lloc el
replegament de
l’exèrcit republicà,
va ser Josep Olivé
Vallvé. (1918-2002).

Josep Olivé Vall-
vé va néixer a Sant
Sadurní el 13 de se-
tembre de 1918. Era,
per tant, de la lleva
de 1939, la qual va
ser cridada a incor-

porar-se a files l’octubre de 1937.
Durant els mesos següents a la celebració, el 14 de març de

1937, del Dia de Madrid, amb la programació de diferents ac-
tes i mítings centrats en la capital de ĺ Estat espanyol, va adquirir
relleu  el pronunciat pel president Lluís Companys, tant per la força
expressiva de les seves paraules com pel relleu d’aquells mots con-
tundents, que va recollir tota la premsa: Madrileños! Cataluña
os ama... (15)

Això donava ja idea de l’objectiu que es preveia de reforçar
les posicions de defensa a la capital espanyola  davant l’avanç
i els atacs dels exèrcits  franquistes, que s’esperaven, després que
aquells haguessin conquerit tot Andalusia.

Josep Olivé, segons recorda el seu fill, Sadurní, va formar part

d’una de les  divisions que hi foren enviades i que després aque-
lla, junt amb altres, es  desplaçaren cap a Terol, on es va con-
centrar l’ofensiva nacionalista en no poder conquerir la capital
de l´Estat en cap de les tres temptatives que s’havien dut a ter-
me abans.

Terol fou ocupat per l’exèrcit franquista el 22 de febrer de
1938.

Després, el seu pas per altres fronts de Catalunya, on es lliu-
raren les grans ofensives al llarg de tot el 1938, obre, de moment,
una pàgina en blanc que serà difícil de conèixer.

D’acord amb les dades que ens dóna la seva família, en pas-
sar la frontera els van portar al camp d’Argelers.

Cal recordar que, si bé França va obrir la frontera el 27 de
gener de 1939, només deixaren passar  dones, nens, gent gran
i aquells ferits greus que necessitaven atenció mèdica urgent.
Després d’això els passos fronterers tornaren a tancar-se.

El pas de soldats i milicians va quedar prohibit, i no els dei-
xaren entrar fins al dia 5 de febrer i els dies següents, previ lliu-
rament de tot tipus d’armament i altres estris.

Així doncs, l’entrada de Josep Olivé  per la frontera france-
sa devia produir-se amb tota probabilitat entre els dies 5 i 12
de febrer.

A causa del gran nombre de refugiats que hi havia aquells
dies, el camp d’Argelers primer, i Sant Cebrià després, quedaren
saturats, de manera que se’n hagueren d’habilitar d’altres, com
fou el d´Agde.

Del camp d´Agde precisament, hi ha unes relacions escrites
a màquina durant la primavera de 1939, que s’han conservat a
l’arxiu departamental de ĺ Herault (França), una còpia de les quals
fou tramesa a l´Arxiu Nacional de Catalunya, on es poden con-
sultar.

En les llistes es troba relacionat: Josep Olivé Vallvé, amb la
data de naixement, 13 de setembre de 1918, així com el domicili
a Sant Sadurní d´Anoia. A l’apartat on es descriu la condició i
detalls del refugiat hi consta la de soldat republicà, i en el de la
seva professió, la de pages.

Aquestes llistes d’afiliació descriptiva, segons hi consta, fo-
ren confeccionades a la primavera de 1939, després del trasllat
que s’hauria fet des d’altres camps, el d´Argelers en aquest cas.
Hi ha també una dada interessant que demostra el control i la
cura que es tenia, doncs, a més, de la part descriptiva que hem
assenyalat, hi consta la seva situació,  al barracó AX-1.

Tot sembla indicar que els barracons d’allotjament es trobaven
distribuïts en fileres ordenades alfabèticament, i dintre d’aquest
ordenament hi constava el numero assignat al barracó.

El camp d´Agde acollia un nombre molt important de re-
publicans catalans, no endebades se’l coneixia com el camp dels
catalans.

La pressió de les autoritats franceses per treure´s de sobre
aquella gent refugiada que, d’una banda esdevenia una important
càrrega per a la seva ja feble economia i de l’altra, era motiu
constant de crítica per part de la dreta francesa més conser-
vadora, va fer que es donés prioritat màxima a la sortida de re-
fugiats, bé per tornar a l´Espanya de Franco, bé per emigrar a
països que havien acceptat acollir un nombre variable, segons
les seves possibilitats.

JOSEP OLIVÉ VALLVÉ

(1918-2002)

CARTELL DEL 1937 QUE EL DIBUIXANT MARTÍ BAS VA FER PER ENCÀRREC

DEL COMISSARIAT DE PROPAGANDA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
MIDES 140X100 CM
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Josep Olivé s’havia apuntat per embarcar cap a Mèxic i d’al-
guna manera ho va fer saber als seus pares.

Anar a Mèxic, però, representava allunyar-se més dels seus
i també d’un retorn immediat, per això els pares van procu-
rar aconseguir els avals necessaris que acreditaven que el seu
fill no havia format part de cap sindicat d’esquerres i que sem-
pre havia mantingut una conducta respectuosa envers els va-
lors morals i religiosos.

D’aquesta manera, quan va saber la notícia dels avals es
va oblidar de Mèxic i va demanar el retorn a Espanya.

En unes altres llistes que formen part d’aquella documentació
conservada a l´ANC,  n’hi ha una que correspon a la sol·lici-
tud de retorn del Josep Olivé a Espanya, especificant el lloc
de destí, de Sant Sadurní d´Anoia(16).

L’aval aconseguit pels pares de Josep Olivé i Vallvé el lliu-
raren d’anar al purgatori dels camps de treball, que era la pe-
na a què es sotmetia a aquells que, tot i no ser inculpats en
delictes de sang, no podien trobar qui avalés la seva conducta
anterior.

Malgrat tot, com sigui que la seva lleva, la de 1939, en-
trava de ple en el període de guerra, no li fou reconeguda la
seva incorporació i hagué de tornar a fer el servei militar, pri-
mer a Pontevedra, i després el van traslladar a l´Àfrica, con-
cretament a Tànger, on hi va estar fins a la data del seu lli-
cenciament en complir els tres anys obligatòris.

Tal com hem vist fins ara, alguns casos de sadurninencs que van
marxar a l’exili, ens ha estat possible recollir-los gràcies a l’a-

juda i col·laboració d’alguns familiars.
Alguns van poder retornar, gràcies als avals que aconse-

guiren els familiars d’aquí. Altres, ni tan sols pogueren demanar-
los, i encara alguns més, coneixedors del tipus d’indult i clemèn-
cia que els esperava, varen foragitar del seu pensament les pro-
meses i  propaganda dels agents franquistes que, amb el con-
sentiment de les autoritats del camps, pregonaven pels altaveus
la indulgència de Franco a totes les persones que no haguessin
comès cap delicte de sang.

N´hi va haver que varen escriure als seus familiars
d´aquí per comentar aquesta possibilitat, i les respostes que
reberen  —sempre  en ĺ idioma espanyol—  eren estranyes i  des-
concertants en el primer moment. No tardaren gaire, però, a
adonar-se  que allò era un missatge en clau que s’havia de sa-
ber interpretar. 

Algunes d´elles venien a dir això: si deseas volver tendrás
un contrato de trabajo allá donde está tu hermano, o bé, En-
rique se ha mudado de lugar, ahora se hospeda en un hotel de
la calle Entenza. 

En el primer cas era evident que els receptors sabien que
el germà estava mort i enterrat al cementiri del poble, i pel que
fa al segon cas, tothom sabia que al carrer Entença hi havia la
presó Model.

Una de les coses que crida més l’atenció, pel que fa a l’es-
tada dels exiliats als camps francesos, és la poca informació que
n’han donat els qui van poder retornar. Parlen això sí dels llocs
i dels fronts on van lluitar, des d´on van iniciar la retirada,  però
pocs detalls acostumaven a donar del seu internament allà. Sem-

ARRIBADA D’UNITATS REPUBLICANES TRAVESSANT COLLADA I MUNTANYES
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bla com si no ho volguessin recordar  i tanmateix aquest és un
punt prou important per adonar-nos de com ho van passar de
malament molts d’ells. 

¿Com era, per exemple, el camp d’Argelers?

Aquest camp d’internament va ser creat ĺ 1 de febrer de 1939
per decisió del primer ministre francés, Albert  Sarraut en una

visita que va fer pels Pirineus Orientals. Havia de tenir capaci-
tat per acollir entre 80.000 i 90.000 refugiats espanyols.

El nombre va variar constantment, en funció dels trasllats
que es feien des d’altres camps del Rosselló, i també per les sor-
tides que s’autoritzaven. Altres vegades, pel fet que alguns fa-
miliars de França o bé coneguts els reclamaven i se´n respon-
sabilitzaven. En alguns casos perquè alguns demanaven ésser
repatriats a Espanya(17), atenent a la propaganda franquista als
mateixos camps, afavorida per les autoritats franceses per tal
de  treure´s de sobre el problema dels refugiats espanyols.

Així, mentre al mes de febrer de 1939 aquest camp acollia
80.000 refugiats, a principi del mes de juny només n’hi havia uns
14.000, i cap al desembre del mateix any era de 19.000: 14.000
homes, 2.500 dones i 2.500 infants(18).

Quan el gros de les milícies republicanes que procedien de
Portbou i el  Voló van entrar al camp d’Argelérs, juntament amb
els civils que esperaven a la frontera, es van trobar davant d’u-
na gran extensió de platja sense cap mena d’aixopluc i encer-
clada per filats.

Com a mesura de protecció arrencaren les canyes i matolls
que hi havia pels voltants i, juntament amb les mantes que por-

taven al damunt, construïren unes barraques que només permetien
estar-hi ajaguts o estirats.

A la nit van encendre fogueres per escalfar-se, que pro-
jectaven unes sombres fantasmagòriques movent-se amunt
i avall, entre plors d’infants i planys de la gent gran, amenitzat
tot plegat amb el  vaivé d’avanç i retrocés de les ones, talment
com si es pretengués imprimir a l’escenari un ritme cadenciós
i temporal.

Els primers dies es despertaren amb tremolors i amb els em-
bolcalls blancs pel gebre de les glaçades nocturnes. La intendència
estava per organitzar, i van haver de consumir les últimes vitualles
que portaven damunt durant l’èxode, així com sacrificar alguns
caps de bestiar que també van acompanyar-los, per a resistir en
aquella situació de mínims que es vivia.

Per a beure van haver de fer ús d’unes bombes enfonsades
al terra i pouar l’aigua del subsòl, amb un gust salífer i pesat per
a l’estómac, que no trigà gaire a fer sentir efectes còlics. Llavors
es prodigaren les corregudes cap a la platja per tal d’evacuar a
temps.

Tot aquell indret no va trigar gaire a quedar cobert d’excrements.
El tercer dia alguns privilegiats ja van rebre una llauna de sar-

dines i una sopa feta amb carn de mula així com un tros de pa
per persona, que començaren a repartir uns camions militars.

Es van construir els primers barracons on poder aixoplugar-
se durant les nits i protegir-se del sol i del vent durant el dia.

Un exemple clar de les diferències ideològiques entre mi-
litants de partits i sindicats, que ja s’havien evidenciat durant
els tres anys de guerra, van tornar a fer-se notar quan davant
dels barracons, que s’havien construït i equipat amb llums d’o-

EL CAMP DE REFUGIATS D’ARGELERS ELS PRIMERS DIES DE FEBRER DE 1939
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li fets amb llaunes de conserva, s’hi van hissar les banderes
de les diferents formacions polítiques: EC (Estat Català), PSUC,
CNT , etc., i al seu voltant, s’hi anaven aplegant els militants
i simpatitzants respectius.

Al costat del que seria la part més anecdòtica, hi havia as-
pectes més sòrdits que posaven de relleu les situacions més
agres de la vida social diària, com batejar el carrer d’entrada
al camp amb el nom de la “Rambla”, o bé l´indret de comu-
nes per a defecar, com l´avinguda Deladier (nom del president
de la RF), i encara com a barri Xinès l´indret de barraques si-
tuades lateralment a la Rambla on s’hi concentraven delin-
qüents, homosexuals i els que exercien la prostitució. Tot ple-
gat era una mostra de degradació creixent, en molts casos, afa-
vorida per interessos dels qui tenien el control del camp.

La vigilància era la part més organitzada i preparada. Dues
companyies de soldats senegalesos, proveïts de fusells amb

baioneta patrullaven perquè no s’escapés ningú i també  per
a dissuadir  els curiosos de les poblacions veïnes d´apropar-
se massa al camp.

Després del 9 de febrer es van habilitar nous camps.  Ai-
xí, a pocs quilòmetres d’Argelèrs sur Mer, s’aixecà el camp de
Sant Cebrià, molt conegut també per la seva gran capacitat
i similitud al d´Argelèrs.

Al Vallespir, s’hi van crear tres camps més, amb una ca-
pacitat de 40.000 persones cada un: el d´Amelie-les Bains, Ar-
lés-sur Tech i Prats de Molló.

A La Tor de Querol, i al castell de Mont-Louis,  s´hi habilitaren
dos camps amb capacitat per a 25.000 persones que servi-
ren, a banda de revestir una disciplina especialment repres-
siva, per alleugerir el de Bourg-Madame, que també havia que-
dat saturat(19).
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(6) Recasens Bell, Jaume. Obra cit. pàg.163.

(7) Besolí, Andreu i altres. Ebre 1938. Inèdita Editors, S.L. Barcelona 2004,
pàg. 45.

(8) A la part final s’inclou una breu descripció del d’Argelers, que pot do-
nar idea de com era un camp dels que es consideraven “normals”. 

(9) Arthur Koestler (Budapest 1905- París 1983) Periodista, escriptor i no-
vel·lista hongarès que va exercir de corresponsal durant la guerra ci-
vil espanyola. Va ser detingut a Màlaga el 1937 acusat d’espionat-
ge i condemnat a mort. Va romandre tres mesos a la presó de Sevillà
esperant l’execució de la sentència, i finalment fou indultat.

(10) Una traducció que descriu amb tota la cruesa el significat  d’aquest
mot es posada en boca del professor Robert Waitz per Leon Poliakov
a l’obra Auschwitz, ediciones de Occidente, S.A. – Barcelona 1965, pàg.
67-68.

(11) Al llibre de Montserrat Roig, Els Catalans als Camps Nazis- Edicions 62,
S.A., 3a edició, Barcelona 1979, pàg. 310, se’ns descriu també aquesta or-
ganització clandestina, que tenia, entre els seus objectius, de treure men-
jar de la cuina dels oficials i del seu repartiment entre els presos.

(12) Recasens Bel, Jaume. Obra cit. pàg. 102.

(13) En aquesta fotografia facilitada per Josep Guilera Miquel hi trobem
les parelles formades per Josep Miquel Cardús(6) i Teresa Bladé Be-
naiges(3) d´una banda, i Elisenda Más Singla(4) i Josep Estupiñá(5). Amb-
dues parelles es trobem amb els respectius fills. Les dues noies de l’es-
querra(1) i (2) no han estat encara identificades. Avui, els quatre han
mort i els fills, en alguns casos, han canviat el seu cognom.

(14) En els acords de la sessió del 6 de maig de 1937, publicats al DOGC
del 15 de juny del mateix any, l’ajuntament informava que estava pen-
dent de rebre de la Generalitat de Catalunya l’autorització perquè el
Sindicat d´Oficis Varis pogués crear una cooperativa de producció i
consum al local de l’antiga ex-església.

(15) La forma expressiva d’aquells mots enèrgics i contundents, va ser cap-
tada pels fotoperiodistes que hi assistien i la imatge va ser utilitza-
da després pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat per l’e-
dició d’un cartell, una imatge del qual la trobem a l’article de Jaume
Recasens i Bel Una visió del president Companys, publicat al Programa
de Fires i Festes de Sant Sadurní d’Anoia del 2001.

(16) Aquesta documentació es troba al quadern número 2, i va encapçalada
amb la següent descripció: Llistes confeccionades durant el dia 31 de
juliol i  el 2 d’agost de 1939, corresponen als refugiats que desitgen
retornar a Espanya.

(17) Segons consta als arxius del Departament d´Herault, des del dia qua-
tre de març fins el catorze d’octubre de 1939 tres sadurninencs, d´una
relació de vint-i-dos refugiats de l´Alt Penedès, van demanar ésser re-
patriats a Espanya.

(18) Díaz Esculies, Daniel. Obra cit. pàg. 83.

(19) Rafaneau-Boj, Marie-Claude. Obra cit. pàg. 130-131.
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RELACIÓ DE SADURNINENCS/QUES QUE VAN EMPRENDRE EL CAMÍ DE L´EXILI, L´ANY 1939

NOMS I COGNOMS NAIX. LLEVA NOTES  I  REFERÈNCIES

AMAT GIBERT - Joan 1920 41 Lleva del Biberó - Va estar al camp d´Agde Refer. 
Llistat ANC.

ANCAMIGO SERRANO - Lluís 1901 22 Militant de la CNT - Va morir a França 

ANDREU ALBAREDA - Francesc 1917 38

BAQUÉS FONT - Jaume 1904 25 Va estar a St. Cyprien. Refer. P. Fires 2003

BAQUÉS FONT - Sadurní 1909 30 Va estar al camp d´Agde

BARBERAN SEGURA - Frederic 1917 38

BARBERAN SEGURA - Miquel 1919 40

BARCELÓ URGELL - Jaume 1919 40 Va formar part d´una CTE. Els alemanys el deportaren
a Mauthausen on va morir.

BLADÉ BENAIGES - Teresa 1914 Vegeu més dades en aquest treball.

BONET I BONET - Manuel 1905 26 Va formar part d´una CTE.  Els alemanys el deportaren
a Mauthausen on va morir.

BORRELL PEDROLA - Manuel 1915 36

BOSCH TORRENS - Ramon 1900 21

CARBÓ SERRA - Francesc 1915 36

CASANOVAS ESTEVA - Jaume 1908 29 Treballava a cal Benach.

CATASÚS PARELLADA - Francesc 1915 36 Per sortir dels camps s´apuntà a la Legió francesa.
P. Fires 2003 

CATASÚS- Eulàlia Casada amb Pere Esteve i Llopart

CASTELLVÍ FERRANDO - Ramon 1907 28 Treballava a cal Benach. Mobilitzat el 1938.

CENTELLES GINER - Benjamí 1916 37

CID MAS - Antoni 1919 40 A les CTE caigué presoner dels alemanys, i, portat a 
Mauthausen, hi va sobreviure.

CORBELLA SOLÀ - Pau Al tornar a la vila va fer de sabater a la plaça 
de l´Ajuntament.

DOLS GIBERT - Josep 1895 16 Va formar part d´una CTE. Els alemanys el deportaren 
a Mauthausen on va morir.

ESTEVE LLOPART - Pere 1905 Cap de les milícies i persona amb més poder a 
Sant Sadurní. P. Fires 2003

ESTEVE LLOPART- Joaquima Casada amb Agustí Viladoms i Raventós,
va acompanyar la mare i germana cap a l´exili

ESTEVE RIGOL - Jaume 1918 39

ESTUPIÑA - Josep Es va casar amb l´Elisenda Mas Singla i tingueren quatre
fills els quals van venir alguns estius a visitar la família

FABREGAT - Josep Casat amb Maria Granjas Borràs

FABREGAT GUEROLA - Joaquim 1916 37
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NOMS I COGNOMS NAIX. LLEVA NOTES  I  REFERÈNCIES

FERRANDO BOU - Ramon 1915 36

FERRER FORN - Antoni 1915 36 Va anar a Argentina i Xile amb el Winnipeg. 

Es va casar amb Teresa Mir. P. Fires 2003

FERRER GALOFRÉ - Jaume 1920 41 Lleva del Biberó

FIGUERES MANUBENS - Josep 1894 15

FIGUERES GIBERT - Josep 1922 Durant molts anys va ser el cafeter de l’Ateneu. 
Després va obrir el popular bar Figueres

FORMOSA ESTRAGUÉS - Joan  1920 41 Va estar a Argelers-St. Cebrià i Barcarés i també a 
una CTE. P. Fires 2003

GIL LÓPEZ - Damas Havia fet de cafeter al Centre. Era el pare del Narcís
i del Ramon Gil Borràs

GIRONA BEL - Ramir 1919 40

GRACIA JORDÀ - Lluís 1915 36

GRANJAS BORRÀS - Agustina 

GRANJAS BORRÀS - Maria Es va casar amb Josep Fabregat

GUIXÀ ROIG - Vicenç 1917 38

IGLÉSIAS PÉREZ - Raül 1916 37 Reclamat al DOGC núm. 42

LLOP SALES - Antoni 1918 39 A Xile amb el Winnipeg (P. Fires 2003)

LLOP SALES - Ramon 1908 29

LLOPART - Josefa Mare de Pere Esteve. Va marxar a Fraça per por a la
repressió feixista

MAS PRAT - Maria Casada amb Valentí Zaragoza. P. Fires 2006 

MAS SINGLA - Elisenda Es va casar amb Josep Estupiñà

MAS SINGLA - Josep 1919 40 De cal Ravella, Raval

MAS SINGLA . Francesc De cal Ravella, Raval

MILLANES GALLART - Josep Vegeu més dades en aquest treball

MIQUEL CARDUS  Josep Vegeu més dades en aquest treball

MIR SOLER - Joan 1915 36

MOLINER MIQUEL - Salvador 1919 40

MORERA I MAS - Salvador Cap a Xile amb el Winnipeg. (P.Fires 2003)

OLIVÉ VALLVÉ - Josep 1918 39 Vegeu més dades en aquest treball

ORPÍ CASANOVAS - Josep Mª 1915 36

PALLARESA - Carme 

PARELLADA MARTI - Enric Treballador de cal Benach. Va tornar poc després

PINYOL TUBELLA - Jaume 1920 41 Lleva del Biberó - Va passar per Setfons

POCH SARDÀ - Vicenç 1913 34 Va estar al camp d´Agde

POLLANCH LLOP - Josep 1915 36

PORTI BONASTRE - Sadurní 1918 39
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NOMS I COGNOMS NAIX. LLEVA NOTES  I  REFERÈNCIES

QUEROL FONOLLOSA - Josep 1920 41 Va formar part d´una CTE.  Els alemanys el 
deportaren a Mauthausen on va morir

RÀFOLS I RÀFOLS - Josep 1912 33

RÀFOLS - Joan

RIAMBAU SOGAS - Josep Mª Igual que el seu germà Carles, treballava a 
cal Benac, i després a Maquinària Moderna, S.L.

RIAMBAU SOGAS - Carles Vegeu més dades en aquest treball

RIBERA SAMSO - Àngel 1917 38

RIGOL ROIG - Josep 1918 39

ROCA MARTÍ - Pere 1909 28 Vegeu més dades en aquest treball

ROIG MESTRES - Joan 1913 34

ROMEU BOU - Francesc 1918 39

ROIG - Maria Era de cal Bartomeu, casa situada al carrer
Josep Rovira. Es va casar amb Jaume Casanovas

ROS - Modest 1918 39

RUTIA GARCIA - Antoni 1916 37

SARDÀ MARTÍNEZ - Francesc 1916 37

SERRADELL ARNAN - Josep M. Aquesta lleva fou mobilitzada per atendre les 
necessitats de fortificació. DOGC del 16-9-1938

TARRIDA CAPELLADES  - Antoni 1901 22 Va formar part d´una CTE.  Els alemanys el 
deportaren a  Mauthausen on va morir

TENA VIVES - Manuel 1912 33 Va estar al camp d´Agde

TORNÉ BARTOLOMÉ - Joan 1914 35

URPÍ MONTSERRAT - Amadeu 1917 38 Va estar al camp d´Agde

VÀRIAS CARBÓ - Josep 1915 36

VILADOMS ESTEVE - Dionís 1932 Va acompanyar la seva mare, l´àvia i la tieta a l´exili 

ZARAGOZA VERGES - Valentí  Es casà amb Maria Mas Prat. - P. Fires 2006

Aquesta relació és un intent d’establir els noms i la identitat d’aquelles persones que vivien a Sant Sadurní el 1939 i que per
diferents motius i des d’indrets diferents varen emprendre camí cap a la frontera fracesa. Conscients  que n’hi ha moltes més,
agrairem qualsevol dada que ens permeti anar-la complementant.



Monòlit que recorda els republicans que van morir al camp d’Argelers

Aquesta edició compta amb el suport del
Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat 

de Catalunya, dins el programa per al Memorial Democràtic.


