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“Sant Petersburg ha de desa-
parèixer. No tenim cap inte-
rès en salvar la vida de la po-
blació civil”, afirmava  Hitler 
el 23 de setembre de 1941. Sis 
setmanes després, en un dis-
curs a Munich, afegia “Lenin-
grad ha de  morir de fam!”.
      Abans  de la guerra aquesta 
capital bàltica  era una ciutat 
pròspera de tres milions d’ha-
bitants. Un milió tres cents 
mil, segons les estimacions 
més fiables, van morir durant 
el setge  a causa dels obusos i 
les bombes, la gana, el fred i 
les epidèmies;  i aproximada-
ment la mateixa xifra van ser 
evacuats. En el moment de 
la seva alliberació per les tro-
pes soviètiques hi havia tants 
habitants com soldats russos  
que l’havien defensat.
La  250 División  de Infante-
ria, coneguda també com Di-
visión Azul, va ser creada a Es-
panya a finals de juny de 1941 
per tal de contribuir  -junta-
ment amb els exèrcits de la  
Wehrmacht- a la derrota del 
comunisme a la Unió Soviè-
tica,  i compensar i amortit-
zar  així  Alemanya per l’ajut 
rebut durant la Guerra Civil 
espanyola. Si  el 1936 Hitler 
havia enviat a Espanya la Le-
gió Cóndor per ajudar Franco 
en la seva croada  contra la 
República democràtica, cinc 
anys després Franco mobilit-
zava voluntaris i falangistes 
en la División Azul i els posa-
va  a disposició de Hitler per 
combatre  el comunisme.
Sota les ordres del general 
Agustín Muñoz Grandes, més 
de 47000 voluntaris espa-
nyols convocats per la Falan-
ge Española Tradicionalista y 
de las JONS (el partit de dre-
tes radical, ultranacionalis-
ta  i d’ideologia feixista) van 
ser enviats a la Unió Sovièti-
ca entre 1941 i 1943. Tres mil 
nou-cents trenta-quatre van 
resultar morts, 8466 ferits, 
326 desapareguts i 500 van 
caure presoners. El 1954 van 

ser repatriats els que havien 
sobreviscut després d’onze 
anys de captivitat.
Quan  el 1943 s’acomiadà de 
Hitler, Muñoz Grandes li di-
gué “ Hemos saldado la deuda 
que España tenia con Alema-
nia”. Ho devia comentar en 
sentit figurat o estava molt 
desinformat o es feia l’orni,  ja 
que la factura presentada per 
Hitler en concepte  de la par-
ticipació de la Legió Cóndor 
a la guerra d’Espanya suma-
va 325.000.739’9 RM (marcs 
alemanys) -xifra equivalent 
a 1.118.005.514 pessetes de 
1939- mentre que els sous pa-
gats per Hitler als voluntaris 
espanyols  de la División Azul 
pujaven només  347 milions 
de pessetes de 1943. El deute 
pendent  després de la derrota 
de Hitler mai no va ser amor-
titzat. (Altres historiadors 
afegeixen 50 milions més de 
marcs alemanys a la factura 
de la Legió Cóndor).
El setge de Leningrad es va 
allargar durant gairebé nou 
cents dies i  la població civil 
va resistir en condicions ex-
tremes, arribant-se a donar 
casos d’antropofagia i de mer-
cadeig de cadàvers. D’entre 
els penedesencs que hi van 
participar  integrats a la Di-
visión Azul rescatem les vuit   
històries següents. 

Manuel León Cubas, 
nascut a l’Illa de la 
Gomera el 1919 i resident 
a Vilafranca 

Entre 1942 i 1943 Manuel 
León va combatre al setge de 
Leningrad integrat al bata-
lló 263. El van  mig obligar a 
allistar-se  a la División Azul 
a la caserna de Vilafranca on 
complia el servei militar obli-
gatori. Allí, al pati d’armes, el 
coronel va llegir  als soldats 
una proclama que deia lite-
ralment: “¡Españoles! La guer-
ra de España, en que la barbarie 
comunista clavó sus garras en 
nuestro territorio segando la 
vida de nuestros mejores, tiene 
hoy su continuación en las es-
tepas rusas donde la División 
Azul de Voluntarios Españoles 
da una muestra viril del valor 

de la raza con su aportación a 
la destrucción del bolchevismo, 
pero este honor que a todos al-
canza, no puede ser privativo 
de unos pocos.
Para compartir glorias y sacrifi-
cios. Por nuestra fe. Por el honor 
y el porvenir de la Patria y para 
dar un merecido descanso a nu-
estros combatientes en Rusia, se 
abren hoy de nuevo los Bande-
rines de Enganche en todas las 
jefaturas de milicias para rele-
var a nuestros camaradas que 
luchan en Rusia.
¡Los que soñáis una España me-
jor y ansiáis la ocasión de mejor 
servirla! Alistaos en la División 
Española de Voluntarios.
Todos los alistados tendrán los 
derechos y devengos para ellos 

y sus familias completamente 
garantizados. Cobraréis los ha-
beres de un soldado alemán, y 
en España, vuestros familiares 
percibirán el subsidio de 7’30 
pesetas o el sueldo que dis-
fruten antes de su marcha, 
reservándoles sus puestos y 
destinos, aparte de la prefe-
rencia para éstos, matrículas 
gratuitas; etc, que la sociedad 
española concede a sus mejo-
res”. Vist  el fracàs de l’aren-
ga, ja que cap dels presents 
no s’hi va adherir voluntà-
riament, el coronel va con-
vèncer subtilment Manuel 
León  i alguns altres soldats 
perquè  s’hi allistessin.
Feia quatre anys que ha-
via estat mobilitzat a l’illa 

canària de la Gomera, on ha-
via nascut,  per integrar-se a 
l’exèrcit nacional i  després 
de combatre a Andalusia  
contra les tropes republica-
nes, on va resultar ferit a la 
cama esquerra,  va ser desti-
nat a Catalunya,  ja al final 
de la Guerra Civil. 
Viatjà en tren de Vilafranca a 
Barcelona  i després a la Unió 
Soviètica integrat  en un ba-
talló de divisionaris sota les 
ordres del capità  Luis Vi-
llalba Gómez de Jordana, el 
qual s’establí al sud-oest de 
Leningrad. Recorda com els 
tancs  de la seva divisió tra-
vessaven el riu Volchov gla-
çat, l’operació bèl·lica que li 
comportà la concessió de la 

Creu Roja del Mèrit Militar 
i les  tres pagues mensuals 
de 12, 15 i 7’30 pessetes. Les 
dues primeres les enviava a 
la seva mare perquè els hi 
guardés o en disposés segons 
les seves necessitats.
Després de la seva estada a la 
División Azul i de llicenciar-
se del servei militar roman-
gué uns anys a Vilafranca on 
es va casar amb Josefa Clavé 
i Montaner. El matrimoni va 
tenir quatre fills. A la dèca-
da dels cinquanta s’establí  
temporalment  a les Illes 
Canàries i  posteriorment 
emigrà a Veneçuela. El 2005 
retornà a Vilafranca on viu 

Alt Penedès  | Penedesencs a la Segona Guerra Mundial-3

Vuit penedesencs al setge de 
Leningrad entre 1941 i 1943

Carles Querol
Font-rubí

Leningrad

Balanç terrorífic

Un milió tres-cents mil habi-
tants de Leningrad van morir du-
rant el setge a causa dels obusos 
i les bombes, la gana, el fred i les 
epidèmies, i aproximadament la 
mateixa xifra van ser evacuats. 
Foto de Boris Koudoïarov.
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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. Vicente Cabo Romero (1919 – 1997) amb uniforme de la División Azul, lluint la Creu Roja al Mèrit Militar i la Creu de Guerra, ob-
tingudes a la Unió Soviètica. L’emblema de la Falange que llueix a la boina, format per un jou i cinc fletxes, simbolitzava la  unitat  de la 
pàtria  des dels temps dels Reis Catòlics i va ser escollit per José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, perquè representava 
una època de gran esplendor en la història d’Espanya. | FOTO DEL FONS FAMILIAR 2. Maria Montserrat Romeu i Fernández, de can Romeu 
dels Borrulls de Sant Sadurní, va ser  la única penedesenca que  es va oferir com voluntària a la División Azul. Va treballar d’infermera 
en diferents hospitals de campanya de Polònia, d’Alemanya i de la Unió Soviètica. La  veiem en un moment de lleure amb la gorra d’un 
company. | FOTO DEL FONS DE LA FAMÍLIA LOAYSA ROMEU
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// CAPÍTOL DRAMÀTIC El setge de Leningrad (l’actual Sant Petersburg), en el qual hi van participar alguns 
penedesencs enquadrats a la División Azul, és un dels capítols més dramàtics de l’ocupació de la Unió Soviètica
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Sant Martí Sarroca Leningrad

Supervinent

Antoni Oliver viu actual-
ment a Sant Martí Sarroca i 
té 89 anys. Es va incorporar a 
la División Azul el 21 de se-
tembre de 1942 i va tornar 
el 21 de novembre de 1943. 
Foto de l’autor.

Hiverns a 40º sota zero

Els hiverns dels anys 1941, 
1942 i 1943, a més de qua-
ranta graus sota zero, van 
causar estralls entre la pobla-
ció civil i les tropes assetjants 
de Leningrad. Foto de Mikhail 
Anatolevitch.

a l’actualitat a la residència 
Sant Francesc. 

Alejo Fleitas  Moreno 
(Moya. Illa de Gran 
Canària, 1920 – 
Vilafranca, 1992)

També era de procedència 
canària (per això li deien el 
canario)  i  tanmateix el van 
captar per a la División Azul 
a la caserna de Vilafranca 
mentre hi feia el servei mili-
tar. A  la tornada es va casar 
amb una jove vilafranquina, 
vivien al carrer dels Ferrers i 
va treballar a la farinera de ca 
l’Almirall. Molts el recorden 
com a portador dels gegants 
i casteller. 
Alguns dels seus amics i 
companys de treball  reme-
moren  històries i anècdotes 
que ell els explicà ocasional-
ment sobre aquest capítol 
de la seva vida, i en concret 
una de molt il·lustrativa: en 
ple hivern, a quaranta graus 
sota zero i mentre els divisi-
onaris espanyols passaven les 
nits morts de fred a les ten-
des de campanya, els soldats 
alemanys es refugiaven con-
fortablement a l’interior de 
barracons de fusta proveïts de 
lliteres i de les corresponents 
estufes de llenya.  I així pas-
saven els dies, les setmanes i 
els mesos. 
Fart de la discriminació, s’ex-
plica que Fleitas va irrompre 
cridant a l’interior d’un dels 
barracons amb una granada 
de mà que va llençar ostensi-
blement a l’interior de l’estu-
fa. En qüestió d’unes dècimes 
de segon els soldats alemanys 
van evacuar el recinte per 
portes i finestres, mentre els 
companys de Fleitas,  sabe-
dors que  prèviament havia 
desactivat l’artefacte,   van 
ocupar immediatament les 
lliteres  que havien quedat 
buides. A partir d’aquella nit 
van compartir-les  amical-
ment  alemanys i  espanyols, 
no fos cas que es tornés a re-
petir  el mateix incident  amb 
un desenllaç més dramàtic. 
Al butlletí El Figarot dels Cas-
tellers de Vilafranca  del maig 
de 1993 s’hi va publicar una 
necrològica en la qual s’in-
dicava que havia obtingut 
quatre distincions a la Unió 
Soviètica:  la Medalla de Cam-
paña, la Cruz Roja del Mérito 
Militar,  la Cruz de Guerra y  
la Cruz de Hierro de Segunda, 
i també que l’havien ferit a la 
cama i a la panxa. Se’l recorda 
com un personatge simpàtic 
i extravertit. Precisament en 
aquesta necrològica l’amic  
Eloi Miralles escriu “em cons-
ta que per tal de dur a terme 

el seu viatge final deguda-
ment acomboiat, li va encar-
regar a la seva filla Maria Je-
sús que posés una ampolla de 
vi i un joc de cartes a dins la 
caixa mortuòria. Penso  que 
amb aquests additaments no 
ens hauria d’estranyar gens 
ni mica que, amb la bona mà 
que havia acreditat sempre 
en els castell de vuit (era un 
primeres mans magnífic) , a 
hores d’ara  ja hagués escurat 
Sant Pere jugant al set i mig, 
i també que ho hagi volgut 
celebrar brindant amb Sant 
Miquel, nostre patró”. 

Antonio Oliver Pérez, 
nascut a Lorca el 1921 i  
veí de Sant Martí Sarroca

Es va incorporar a la Divisi-
ón Azul el 21 de setembre de 
1942. Havia nascut  vint-i-un  
anys abans, dia per dia, a Lorca 
( Múrcia) i era el gran de cinc 
germans ( Antonio, Carmelo, 
Maria, Isabel i Dolores). Resi-
dia a Badalona i  s’oferí com 
voluntari mentre feia el ser-
vei militar obligatori. 
Va ser destinat al Regimien-
to de Granaderos, al batalló  
269 i enviat al setge de Le-
ningrad. Va viatjar en tren 
fins al front, on un mes i mig 
després el seu batalló  va en-
trar en combat. El 7 de juny 
de 1943 li va ser concedida la 
Creu Roja del Mèrit Militar i 
el 21 de novembre empren-
gué el viatge de tornada. 
Recorda el fred de l’hivern de 
1942 - 1943, a  quaranta graus 
sota zero,  i  com passaven els 
dies, les setmanes i els mesos 
sense doblegar la resistència 
dels defensors de Leningrad. 
Per distreure’s, mig embogits 
per la batalla i el vodka, ell i 
els seus companys van idear 
una  mena de ruleta russa (el 
nom encaixa perfectament  
donades les circumstàncies 
geogràfiques de l’indret os 
es trobaven) que consistia 
en provocar que els enemics 
assetjats disparessin contra 
ells, delatant així les seves 
posicions i facilitant que, a la 
vegada,  els poguessin localit-
zar i abatre amb els seus trets. 
L’esquer eren els mateixos 
soldats del batalló 269 que 
mitjançant una palanca de 
fusta eren catapultats  volun-
tàriament d’un en un per so-
bre la trinxera. Vist i no vist, 
durant uns segons es produïa 
un intercanvi de trets  que 
trencava la monotonia del 
setge. Més d’un d’aquells vo-
luntaris espanyols de la Divi-
sión Azul va ser víctima de la 
seva temeritat. 
Romangué a l’exèrcit fins que 
el 31 de juliol de 1946  quan es 
llicencià amb la graduació de 
caporal. Va passar a la reserva 

el 7 de maig de 1947 i s’esta-
blí  provisionalment a Vilobí 
del Penedès. Viu actualment 
a Sant Martí Sarroca amb la 
seva dona i tenen  un fill. 
Pel que ell explica, la seva 
aventura a la División Azul 
no responia a motivacions 
de caràcter ideològic, sinó 
més aviat a raons  de natura-
lesa econòmica, ja que la paga  
assignada era important. Mai 
, però, va ser conscient del 
tot d’on l’enviarien i creu 
que el van enganyar ...o que 
li van amagar una part de la 
veritat.

José Aparicio Mula 
(Cartagena, 1923 – Sant 
Sadurní, 2005) 

José Aparicio  també va ser 
enganyat  -segons la seva par-
ticular versió dels fets- quan 
el van captar mentre feia el 
servei militar obligatori a 
Cartagena  per anar-se’n vo-
luntari  a Murcia. Sembla que 
l’accent del comandament 
militar que els encoratjava a 
allistar-se el va confondre, ja 
que el que volia dir en reali-
tat era...Rusia. Quan se’n va 
adonar de l’equívoc, Aparicio 
ja es trobava dalt d’un tren en 
direcció al front rus formant 
part de la División Azul, on 
les tropes del Tercer Reich 
assetjaven Leningrad. Tam-
poc en aquest cas hi havia 
una motivació de lluitar con-
tra el comunisme, ni una vo-
cació militar, ni una ideolo-
gia feixista sinó, ni res que 
s’hi assemblés, simplement,  
l’esquer del sou que la nova 
destinació portava implícit. 
Molt llaminer per un jove de 
19 anys sense recursos.
A mitjans de la dècada dels 
quaranta va ser acollit a Sant 
Sadurní per una bona dona, 
Josefa García Sánchez,   ví-
dua que ja tenia un fill (Ful-
gencio Gracia García, marit 
de Maria Merlos),  i que vi-
via  en un immoble ja desa-
paregut situat a la cruïlla de 
la Rambla de la Generalitat 
amb el carrer Montserrat. Va 
treballar a diferents empre-
ses, es va mantenir solter, es 
va jubilar  i  va morir a Sant 
Sadurní als 82 anys.

Vicente Cabo Romero 
(Moncada, 1919 – Sant 
Sadurní, 1997) 

Va ser captat per a  la Divisi-
ón Azul l’1 de juliol de 1941 
mentre feia el servei militar 
obligatori  i aquell mateix 
dia es va afiliar a la Falange. 
O a l’inrevés, vés a saber. A 
mitjans d’octubre ja es tro-
bava a la Unió Soviètica for-
mant part del batalló 263. 
Era el gran de sis germans,  
d’una família camperola  

molt humil de Moncada 
(Comunitat Valenciana).  
Va romandre al front fins 
el 15 de novembre de 1943 
i li van ser concedides dues 
distincions, la Creu Roja del 
Mèrit Militar i la Creu de 
Guerra.
Mai no va explicar a la seva 
dona, Maria Romero -amb 
qui es va casar a Sant Sadur-
ní el 1950,  cinc anys després 
de llicenciar-se de l’exèrcit,  
i amb qui va tenir dos fills- 
les seves peripècies al front,  
les penalitats que hi va viu-
re, ni les circumstàncies en 
què va aconseguir les dues 
condecoracions, talment 
com si ho volgués oblidar.  
En aquest municipi va treba-
llar de pagès a Can Catasús, 
de peó a can Codorniu i fi-
nalment de guàrdia a l’ajun-
tament. Al llarg dels  anys 
va esdevenir molt popular 
a causa de la seva  responsa-
bilitat municipal i més des 
que va disposar d’una  moto 
per a dur a terme la seva 
tasca diària. Li van posar el 
malnom de Metralleta. 
L’estada a la División Azul, 
a l’exèrcit i  els anys de 
postguerra el van influir 
fins el punt que semblava 

identificar-se amb el règim 
feixista del general Franco. 
Va militar a Falange Españo-
la i a Alianza Popular i arran 
les primeres eleccions muni-
cipals democràtiques, quan 
l’alcalde  de Sant Sadurní 
el cridà al seu despatx per 
convidar-lo  a arraconar  la 
seva  ideologia mentre exer-
cís de guàrdia municipal, el 
sorprengué gratament, re-
cordant els seus orígens hu-
mils i  manifestant que te-
nia molt clara la seva nova 
situació, que es volia conti-
nuar guanyant la vida fent 
el que feia i que confiés en 
ell. Es va acomiadar alçant-
se i posant-se  en posició de 
ferm,  i amb el braç dret al-
çat i la ma  a la gorra exclamà 
“A sus órdenes, señor alcalde. 
¡Arriba España!”. Els  seus 
esforços per tal de  complir 
el compromís amb l’alcalde 
van ser notables i es va jubi-
lar exercint aquesta darrera 
activitat laboral. 

Eustaquio Parrilla Moreno 
( Santa Cruz de Mudela, 
1919 – Vilafranca, 1993) 

A l’igual que tots els casos an-
teriors, era jove i solter i  va 
ser al servei militar obligatori  

que complia a Madrid on el van 
convèncer perquè s’allistés a 
la División Azul. Va viatjar en 
tren  de Madrid al front rus -on 
va romandre durant catorze 
mesos-,  i a la tornada s’establí 
a Vilafranca, on havia arribat 
amb només tretze anys. Havia 
estat alumne del col·legi Sant 
Ramon. Es va casar i va tenir 
dos fills.
També Parrilla era  franquista 
i falangista convençut i va fer-
se guàrdia a l’ajuntament de 
Vilafranca assolint el càrrec 
de cap de la policia municipal 
entre 1946 i 1983. En procla-
mar-se  el 1979 el primer alcal-
de  després de la dictadura, el 
socialista  Fèlix Sogas, Parrilla 
li sol·licità una entrevista el  
mateix dia de la presa de pos-
sessió  en la que li manifestà 
que era pública i notòria la 
seva ideologia i identificació 
política,  incompatible a priori 
amb la nova realitat democrà-
tica, però  que malgrat això, 
es comprometia a ser lleial a 
la nova autoritat municipal 
i a no provocar cap conflicte 
derivat de les seves convicci-
ons en l’exercici de la tasca de 
cap dels agents de l’ordre. I ho 

1. Manuel León Cubas el 1944, un any després de tornar de la Unió Soviètica.| FOTO CEDIDA PER ROSALIA 

LEÓN  I CLAVÉ 2. Alejo Fleitas Moreno (1920 – 1992) va formar part dels Castellers de Vilafranca. El 
podem veure en aquesta fotografia de 1978 a l’extrem dret de la imatge, ben bé al costat del fotò-
graf Josep Maria Petrus | FOTO CEDIDA PER JOSEP MARIA PETRUS I MATA  3.Antonio Oliver Pérez al setge de 
Leningrad, quan tenia 21 anys | FOTO DEL FONS FAMILIAR 4. José Aparicio Mula (1923 – 2005) al front 
de Leningrad | FOTO CEDIDA PER ELL MATEIX
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1. Eustaquio Parrilla va ser molt popular  des que va exercir de cap de la policia municipal. La foto correspon a 
finals de la dècada dels seixanta del segle passat | FOTO CEDIDA PER R. LEÓN  I CLAVÉ 2. Ton Mir Suriol (1921–2008)  
el 2006, quan va presentar el seu llibre de poesia Collita de solituds |  FOTO CEDIDA PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANT 

SADURNI 3. La jove sadurninenca Maria Montserrat Romeu a l’esquerra de la imatge quan va arribar a l’estació 
de Königsberg (Alemanya)  |  FOTO CEDIDA PER LA FAMÍLIA LOAYSA ROMEU
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ELEGIA PER A LES VÍTCTIMES DEL SETGES DE LENINGRAD  

Amb dogal d’acer Leningrad fou assetjada, 
ferotgement, dies  i anys pel malèfic i cruel
geni de la guerra, que sacrificà a milers, 
amb la metralla, la fam i el fred,
els combatents, els desvalguts, els innocents
a l’ara a l’altar dels prepotents
que adoren el poder per la força
adornant-la amb la mentida  i falses lleis.
Exhausta, Leningrad fou alliberada;
canvià el seu destí i de les runes i de les cendres,
com l’au Fènix, l’antic ocell sagrat,
ressuscità Sant Petersburg en el nom 
que el tsar Pere el Gran li va posar.
Ara com sempre les aigües del Neva
flueixen sota els pont vers la mar.
I en les nits blanques de l’estiu
la tènue claror de l’infinit ponent
reverbera en la nuesa dels marbres, als palaus
i les daurades cúpules dels seus temples.
Atrets pel seu reclam, ramats de turistes
visiten museus i palaus admirant
els tresors i obres d’art, punyent recapta
de riqueses adquirides explotant les vides
dels serfs oprimits i mal pagats.
Cap al tard,  passegen per l’avinguda Nevski
fent comentaris, satisfets i despreocupats.
Però en el silenci dels fossars les víctimes
de les cruels hecatombes de la guerra
de nou són moridores i enterrades
dins les tenebres de l’eterna fossa de l’oblit.

Ton Mir Suriol
Sant Sadurní d’Anoia

Nota. En acabar la Segona Guerra Mundial la ciutat de Le-
ningrad va conservar el mateix nom que tenia des de 1924 
i no va recuperar el de Sant Petersburg fins el 1991. Entre 
1914 i 1924 se l’anomenava Petrograd i anteriorment, des 
de la seva fundació per Pere el Gran,  Sant Petersburg. 

RECUPEREM LA MEMÒRIA HISTÒRICA

Fa  setanta anys  que va començar la Segona Guerra Mun-
dial. És l’hora de recuperar la memòria dels penedesencs 
que van participar-hi. Busquem històries reals de veïnes i 
veïns de qualssevol dels municipis del Penedès (d’origen i 
d’adopció), que vagin viure aquest conflicte armat entre 
1939 i 1945.   
Ens interessen històries personals (i també fotografies, 
documents d’identitat, memòries, condecoracions, diaris, 
correspondència...) viscudes durant la guerra a  qualsse-
vol indret (Europa, Unió Soviètica, Nord d’Àfrica , Regne 
Unit, Japó, al Mediterrani , al Pacífic...), en qualssevol dels 
exèrcits (nazi, aliat, francès, soviètic, División Azul...),  en els 
camps de concentració nazis o amb els  guerrillers republi-
cans espanyols (maquis) que van  lluitar amb la Resistència 

a França i a l’interior d’Espanya  a la dècada dels quaranta.
Els testimonis personals i les imatges es publicaran periò-
dicament en reportatges monogràfics en aquest mateix 
setmanari, s’afegiran al projecte Tots els noms promogut per 
l’Institut d’Estudis Penedesencs i  s’inclouran en un Fons de 
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès que podrà ser consultat 
per tothom.
Si vol  que es recuperi,  que es divulgui  i que es conservi  la 
història del seu avi, del seu pare,  o d’un veí o conegut que 
vagi viure la Segona Guerra Mundial, enviï  un correu elec-
trònic a  el3devuit@el3devuit.cat o a querolrovira@hotmail.
com o bé una carta a la redacció d’El 3 de Vuit.  Carrer   Papi-
ol, número 1. 08720 Vilafranca del Penedès (indicar al sobre 
Penedesencs a la Segona Guerra Mundial).

Leningrad Berlín-Moscú

General condecorat

El general espanyol Agus-
tín Muñoz Grandes, quan 
es trobava al capdavant de 
la División Azul, lluint la 
condecoració atorgada per 
Hitler el 1942. Foto fons 
de l’autor.

Dirigents enfrontats

Adolf Hitler i Joseph  Stalin, 
els dirigents d’Alemanya i 
de la Unió Soviètica durant 
la Segona Guerra Mundial. 
El primer es va suïcidar el 30 
d’abril de 1945. Foto fons de 
l’autor

va complir escrupolosament. 
(També li va dir que si el que 
pretenia era fer-lo fora li resul-
taria llarg i car, ja que li hauria 
d’obrir un expedient que por-
taria anys i panys i amb un re-
sultat  força incert).
D’una banda era un home 
obert i afable que, com a cap 
de la policia,  ajudava molta 
gent; i d’una altra , la seva sig-
nificació falangista i la contun-
dència de les seves interven-
cions li donaven una imatge 
autoritària.
L’energia, la fortalesa  i la deci-
sió que va demostrar al front i 
en la professió va abandonar-
lo malauradament els darrers 
anys de la seva vida. Una  greu 
adversitat familiar (la tràgica 
mort d’una néta a causa de la 
leucèmia) va produir-li una  
profunda tristesa  i depressió 
que li ocasionà la mort. 

Maria Montserrat Romeu 
i Fernández (Sant Sadurní, 
1915 – Ronda, 2004)

Va ser una de les trenta vuit 
infermeres  primerenques 
que van sortir de Madrid el 
24 d’agost de 1941 i que va ro-
mandre al front  rus  fins el 16 
de juliol de 1942, quan va ser 
repatriada. Totes pertanyien 
a la Falange i tenien molt clar 
que la seva contribució ha-
via de servir per  derrotar el 
comunisme.  
Havia nascut a la hisenda de 
can Romeu dels Borrrulls de 
Sant Sadurní i era la filla gran 
de Josep Romeu i Bolet, un pro-
pietari agrícola que havia estat 
alcalde de la vila entre 1928 i 
1930, i de Glòria Fernández 
Guillén, nascuda a Zamboan-
ga (Filipines) , filla  a la vegada 
d’un militar de carrera espa-
nyol.  El seu avi patern, Eudald 
Romeu i Torrents havia estat 
jutge municipal (1887 – 1891) 
i el seu besavi, Esteve Romeu 
i Cardús, alcalde (1867). Mont-
serrat s’afilià a la Falange el 8 
de juliol de 1937 i fins el final 
de la Guerra Civil va treballar 
d’infermera en hospitals de 

San Sebastián i Leganés, al 
bàndol nacional.
Després de ser destinada a 
l’hospital espanyol de Varsò-
via ( Polònia)   fou traslladada 
successivament  als hospitals 
de campanya de Smolensko, 
Porchow, Riga i Königsberg.
Catorze mesos després de la 
repatriació a  Espanya, l’ajun-
tament i les autoritats del rè-
gim  de Sant Sadurní li van 
retre un homenatge registrat 
al llibre d’actes amb l’acord se-
guent “Teniendo en cuenta que 
la señorita Montserrat Romeu 
Fernández es la única falangista 
de esta localidad que  poseida de 
un espíritu patriótico y despre-
ciando 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 ser-
vicios de enfermera de la heroica 
División Azul, se acuerda por 
unanimidad hacer constar en 
acta la admiración y el agrade-
cimiento de esta corporación por 
el valor y los servicios prestados 
por dicha señorita en beneficio de 
la Patria y de la Civilización”.
Es va casar, el 21 de juny de 
1945,   a la capella de can Ro-
meu dels Borrulls,  amb el mi-
litar  Juan Luis  Fernández de 
Loaysa Casola, un ex-comba-
tent  de  la División Azul que 
havia resultat greument ferit 
al front de Novgorod quan el 
21 de novembre de 1941  li va 
explotar una mina que el va 
deixar cec, li rebentà el timpà 
esquerre  i li hagueren d’ampu-
tar la ma esquerra. Montserrat 
i  aquest alferes provisional 
de 23 anys s’havien conegut 
a l’hospital de Riga, a la rera-
guarda del front,  quan ell hi 
va ser ingressat a causa de les 
ferides provocades per   l’ex-
plosió. El matrimoni va tenir 
vuit fills. 
De tots els protagonistes de les 
vuit històries que  s’expliquen 
en aquest reportatge, Montse 
Romeu és qui més i millor 
s’identificà amb  la ideologia 
que va inspirar la creació de la 
División Azul. Es va oferir vo-
luntària sabent perfectament  
on l’enviarien i  amb què es 

trobaria. No tenia cap neces-
sitat d’embarcar-se en aquella 
aventura, ni per diners, ni per 
honors, ni per revenja,  ni per 
millorar la seva  carrera pro-
fessional. Ho va fer  generosa-
ment, amb voluntat de servei,  
solidària amb una causa en la 
que creia, sense esperar res a 
canvi. (El proper 16 d’abril es 
publicarà en aquesta matei-
xa secció el reportatge mo-
nogràfic Onze mesos als fronts 
russos, sobre la particular epo-
peia d’aquesta  veïna de Sant 
Sadurní).

Ton Mir i Suriol  (Sant 
Sadurní, 1921 – 2008)

El maig de 1943 s’allistà a la 
División Azul i va ser enviat al 
setge de Leningrad. A diferèn-
cia de la resta dels protagonis-
tes d’aquest reportatge ell  va 
fer el viatge  d’anada i tornada 
en un dels camions de fabrica-
ció soviètica que s’havien in-
cautat a l’exèrcit republicà du-
rant la Guerra Civil espanyola. 
Fins el mes de desembre de 
1943 en què va ser repatriat es 
trobava destinat a la ciutat de 
Puskin amb la missió de sub-
ministrar tota mena de mate-
rial  i queviures a les tropes de 
la División Azul. La Batalla de 
Puskin consta als annals de la 
División com una de les més 
heroiques,
La seva participació en aquell 
episodi bèl·lic el va afectar 
molt íntimament, com que-
da reflectit en el poema Ele-
gia per les víctimes del setge de 
Leningrad. (Veure el requadre 
adjunt).
Els qui coneixen la seva inti-
mitat afirmen  que l’afiliació 
a la División Azul no  es pot 
atribuir  tampoc a qüestions 
de tipus ideològic. Uns anys 
després es va casar i va tenir 
sis fills. 
A  excepció de Maria Mont-
serrat Romeu i Ton Mir, la 
resta  de divisionaris  d’aquest 
reportatge tenien un comú 
denominador: pertanyien a fa-
mílies  molt humils  de zones 
rurals i amb escassa  formació, 
van manifestar en vida que 
a l’hora de mobilitzar-los els 

havien coaccionat o enganyat 
o amagat informació,  les re-
tribucions econòmiques van 
ser decisives per emprendre 
l’aventura, cap d’ells recor-
dava en precisió els indrets  
de la Unió Soviètica on van  
ser destinats  i les operaci-
ons en què havien inter-
vingut (molt probablement 
van participar en alguna 
de les batalles de  Volchov, 
Posselok i Krasni Bor) , i  a la 
tornada es van dedicar més 
a refer les seves vides que 
no a recordar  i explicar les 
vicissituds i els perills que 
havien viscut al front. Ni 
Cabo, ni Mir, ni Aparicio, ni 
Oliver, ni León, ni Fleitas, ni 
Parrilla combregaven  prèvi-
ament amb la ideologia que 
va inspirar la creació de la 
División Azul. 

>> Ve de la pàgina anterior
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