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er què heu tardat
tant?”, s’exclama
Paquita Colomer, fi-
lla de republicans

catalans exiliats a França, quan
la historiadora Montserrat Gar-
riga la visita la primavera del

“P
2008 per demanar-li de parlar
sobre el seu pare.

Per què heu tardat tant? Sei-
xanta-nou anys han passat des
que Joan Colomer i Prat (1905-
1963), el darrer alcalde republi-
cà de Santa Maria de Palautor-

dera (Vallès Oriental), travessa
els Pirineus amb l’exèrcit ven-
çut fins que Montserrat Garriga
comença a investigar la trajec-
tòria política d’aquest pagès
empeltat dels ideals socials i
emancipadors de la Segona Re-

pública, militant del PSUC i
fundador del sindicat UGT en
aquell petit poble al peu del
Montseny. L’accés a l’alcaldia
després de la insurrecció mili-
tar feixista, la mobilització al
front de l’Ebre, la retirada, l’in-
ternament als camps de refu-
giats d’Argelers, Saint-Cyprien i
Septfons, la persecució de la po-
licia nazi, els contactes amb la
Resistència, la fidelitat a la mili-
tància sindicalista, la recupera-
ció de l’antic ofici de barber,
l’enyorança, les esperances
frustrades en la caiguda del rè-
gim franquista... fins a la mort,
sobrevinguda quatre mesos
després d’un viatge a la seva Pa-
lautordera natal –amb el passa-
port francès acabat de conce-
dir– que tindrà uns efectes de-
vastadors en l’ànim d’un Colo-
mer marcat per la tragèdia de la
guerra i de l’exili.

Tot això i més recull ara
Montserrat Garriga i Paituví al
llibre Del silenci a les paraules.
Joan Colomer i Prat. Un alcal-
de de la República, editat per
l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera amb la col·labora-
ció del Memorial Democràtic,
de la Generalitat de Catalunya.
Un llibre que recupera una de
les tantes petites grans histò-
ries de l’exili, històries no dites
que desapareixen amb el seus
protagonistes.

“Al llarg dels tres anys de re-
cerca, he parlat amb descen-
dents familiars de Colomer, dels
dos costats de la frontera, i d’al-
guns consellers que van com-
partir Ajuntament des de l’any
1936 fins al maig del 1938”.
Frases de queixa com ara “Hem
hagut de callar tant...” o “No-
més en podia parlar a casa, mai
a fora”, o aquesta més punyent:
“Ara des de fa un any i mig, en
puc parlar públicament: el meu
pare va ser afusellat, ara és fàcil
parlar-ne”. Totes elles demos-
tren la política de silenci i am-
nèsia que es va pactar amb la
Transició espanyola. I és que
l’ocultació per part del règim to-
talitari franquista dels avenços

de la Segona República tant en
ensenyament, cultura i altres
aspectes socials va ser una
constant. Així com el de demo-
nitzar els defensors de la legali-
tat republicana. Una pràctica
que no va quedar reparada pú-
blicament amb l’arribada de la
democràcia, i que només dins
de cercles universitaris i d’al-
tres s’anaven trencant amb es-
tudis rigorosos. Tal com apunta
el catedràtic d’història contem-
porània Antoni Segura, que ha
dirigit la investigació, el llibre de
Garriga ajuda a reparar un deu-
te pendent amb l’exili republicà:
“Entre els exiliats republicans
també hi van haver classes so-
cials. I l’exili francès, format en
gran part per treballadors i pa-
gesos, és el gran desconegut.
Ens calen estudis sobre l’exili
francès, el més nombrós i vícti-
ma, a més, d’una doble derrota:
la de la caiguda de la Segona Re-
pública a Espanya i la de l’ocu-
pació nazi a França”.

Gràcies a la memòria oral
Del silenci a les paraules garbe-
lla en el passat recent d’un petit
poble del Vallès i s’alimenta dels
testimonis aportats per la me-
mòria oral, que Garriga con-
fronta amb les dades que extreu
dels arxius. “La història d’un
país la fan tots els homes i les
dones, sense cap distinció. No
tenir-ho present és fer una his-
tòria incompleta. És per això
que les històries locals són re-
presentatives de la història d’un
país”, explica Garriga.

Al llibre, hi ha un protagonis-
ta, l’alcalde Colomer, que encar-
na les experiències i els sofri-
ments que van viure molts del
seus coetanis. Però també hi
apareixen altres personatges,
com els companys de l’Ajunta-
ment de Palautordera –Pere
Codony, el conseller afusellat– i
Jean Durand, amic de la Resis-
tència francesa que va sobreviu-
re al camp de Buchenwald. Són,
totes, petites grans històries de
l’exili que Montserrat Garriga
ens ha rescatat de l’oblit. ❋

històries
de l’exili

Montserrat Garriga publica la
biografia ‘Del silenci a les paraules.
Joan Colomer i Prat. Un alcalde de la
República’, editat per l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera


