
� Thomas Faitg va néixer a Prats de Molló el 1922. Va entrar a
treballar a l’Ajuntament d’aquest municipi del Rosselló l’1 de
gener de 1938 per copiar els esborranys del secretari municipal,
Joseph Fite, cosí-germà del seu pare.

� El 1940, sota el règim del mariscal Pétain, Faitg va ser
amonestat per cantar La internacional i va estar a punt d’entrar
a la presó sota l’acusació “d’individu perillós”.

� Va treballar a la funció pública, dins del departament del
Tresor, en diferents llocs: Llemotges, Avinyó, Lille. No va tornar a
Prats fins que no es va jubilar.

� Ha col·laborat amb l’editor Llibert Tarragó per a la
publicació d’El document de Prats, un testimoni únic sobre la
retirada republicana.

Un testimoni únic

NATALIA IGLESIAS

Jo només era la mà que escri-
via, no tinc cap mèrit”. Així
d’humil es mostra Thomas
Faitg, redactor de l’informe

que l’Ajuntament rossellonès de
Prats de Molló va decidir escriure
sobre l’èxode republicà en aquest
petit poble fronterer per on van
passar uns 100.000 exiliats que fu-
gien de les tropes franquistes l’hi-
vern de l’any 1939. Llavors tenia
17 anys i unes cames àgils per anar
a muntanya a ajudar a baixar male-
tes i confortar els nens i les dones
que s’hi amuntegaven exhausts als
colls d’Ares, Pregon i Siern. Ara ja
no camina gaire, però convida to-
thom a fer la ruta de la retirada,
per guardar la memòria d’aquells
dies. Set setmanes duríssimes que
van posar a prova la humanitat i la
solidaritat de tot un poble. “Vam
fer tot el que es podia fer”, resu-
meix. El document de Prats ha es-
tat publicat per La Magrana amb
pròleg de Llibert Tarragó, editor
fill de pares catalans refugiats.

Pregunta. Us esperàveu l’arriba-
da d’aquella allau humana?

Resposta. Uns dies abans de la
retirada ens va venir a avisar un
republicà, el capità Vallano, que ha-
vien d’evacuar els ferits i malalts de
Molló i de Camprodon perquè hi
havia el perill que Franco bombar-
degés els hospitals. Li van dir que
no teníem lloc per posar-los, per-
què a Prats no hi havia serveis sani-
taris, només teníem dos metges. I
de cop, no vam tenir més remei
que acollir-los a tots: malalts, sol-
dats, dones, nens, homes...

P. A Prats hi havia llavors uns
2.000 veïns. Com van reaccionar?

R. Amb molta humanitat. Nin-
gú no els va preguntar si eren bons

o dolents. Ens feien llàstima: mai-
nada, dones amb nadons, ancians,
mutilats. Tots patien i a tots els
vam acollir com si fossin gent nos-
tra. En arribar al poble rebien una
beguda calenta i pa amb xocolata.
Els veïns van pujar molts cops a la
muntanya per ajudar-los a baixar
les maletes i els carros. Jo vaig pu-
jar vàries vegades i no oblidaré mai
una família tan esgotada que es va
negar a baixar al poble perquè ja
no podia caminar. Van preferir pas-
sar la nit al ras sota un talús.

P. Un d’aquells veïns surt a la
famosa fotografia de la nena muti-
lada al coll d’Ares.

R. És el meu padrí, en Thomas
Coll. Li deien “cama de fusta” per-
què estava amputat. Quan va sen-
tir que hi havia nens mutilats a les
muntanyes no va dubtar ni un se-
gon a anar a buscar-los.

P. Com es van organitzar al po-
ble, qui donava les instruccions?

R. La primera ajuda va venir de
l’Ajuntament, de l’alcalde, Joseph
Noëll. La intervenció oficial del
Govern francès va trigar uns dies.
Es van requisar aliments, pa i con-
serves. Els veïns van bullir patates i
els carnissers van escorxar xais i
bous que portaven els mateixos exi-
liats. I aquest també va ser un pro-
blema gros: a més de la gentada,
van arribar milers de caps de bes-
tiar de tota mena. Es va haver de
requisar palla i fenc i mirar de lli-
gar-los. Estàvem desbordats.

P. I on allotjaven la gent?
R. Els nens i les dones, a les

escoles; els homes, allà on podien.
Jo patia sobretot per les dones, algu-
nes embarassades que van tenir la
criatura allà mateix, en condicions
ínfimes, sense higiene. Als soldats
els van posar als camps dels vol-

tants. Ells mateixos van fer-se les
barraques. Constantment hi havia
fogueres enceses, tot i que al febrer
va fer bon temps. Però a finals de
mes va nevar i la situació era deses-
perada. Es van habilitar fins i tot
les esglésies per allotjar-los.

P. I el capellà va acceptar?
R. Estava espantat perquè hi ha-

via rumors sobre els rojos, es deia
que feien maldats als temples. Va
donar permís a condició que no
toquessin res i el comportament
d’aquells soldats va ser exemplar
durant els dies que van dormir a
les esglésies i a les cases particulars.

P. Quanta gent va estar-s’hi a
Prats al mateix temps?

R. Unes 40.000 persones. Les
dones i els nens anaven marxant
cap al Voló i Arlès. Però després
van entrar els milicians i no va ser
fins al 16 de març que es va fer
l’evacuació general cap als camps
d’Argelers i Barcarès.

P. Com es va mantenir l’ordre?
R. Els soldats havien de deixar

les armes en entrar al poble. Recor-
do piles de revòlvers amuntegats,
amb incrustacions de nacre. Per
mantenir l’ordre hi havia una tro-
pa de senegalesos i els refugiats es
queixaven: “moros per davant, mo-
ros per darrere”, deien fent referèn-
cia a l’exèrcit marroquí de Franco.

P. Com era la relació entre els
veïns i els refugiats?

R. Van sorgir amistats que enca-
ra es conserven. A casa del meu avi
es van refugiar quatre catalans: Se-
bastià, Quim, Jaume i Joan. Dor-
mien al terrat, protegits per fullara-
ques. En Quim m’escriu de tant en
tant des d’Empúriabrava. Alguns
van tornar quan van poder i fins i
tot es van casar aquí a Prats.

P. Hi va haver gent que es va
quedar per sempre, enterrada.

R. D’entre els malalts i els ferits
van morir 36 persones. I tots van
ser enterrats amb respecte. Encara
és viu el fuster que va fer els taüts.
Estan en una fossa comuna del ce-
mentiri, sota un monòlit de mar-
bre i una bandera republicana.
Crec que aquest episodi mostra el
respecte de Prats per aquella gent.

P. Si hagués de posar un rostre
a aquells dies, quin triaria?

R. Mai he pogut oblidar dues
minyones catalanes a les que anava
a veure a les escoles. Jo era jove,
elles també, però no va arribar a
passar res (riu), només parlàvem.

THOMAS FAITG
AUTOR D’‘EL DOCUMENT DE PRATS’

“Vam acollir els
refugiats com si

fossin gent nostra”

Thomas Faigt, fotografiat ahir a casa seva, a Prats de Molló. / PERE DURAN
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Home de cortesia extrema, irò-
nic com pocs, dialèctic hiper-
bòlic i amant del pensament a
raig, Francesc Pujols (Barcelo-
na, 1882-Martorell, 1962) és el
visionari dels conceptes, el filò-
sof de la torre de les Hores de
Martorell que volia fer una
ciència universal i catalana al-
hora que abastés tota la condi-
ció del real. Impulsat per
aquest deliri va establir a la se-
va obra conceptual, Concepte
general de la ciència catalana,
editada el 1819, l’existència
d’un corrent filosòfic català

que arrancava a l’Edat Mitja
amb Ramon Llull i Ramon de
Sibiuda i arribava fins a ell ma-
teix. Aquesta obra ars magna
(hiparxiologia segons el seu sis-
tema) inclou la cèlebre profecia
segons la qual els catalans són
éssers excepcionals pel fet de
ser fills de la terra de veritat.

Pintor, escultor, dissenyador, es-
criptor i cineasta, Salvador Da-
lí (Figueres, 1904-1989), el pri-
mer gran reivindicador d’Anto-
ni Gaudí, és el creador paradig-
ma dels visionaris. Dotat d’una
gran habilitat per inventar-se i
reinventar-se una i altra vega-
da, va fer de les visions,
al·lucinacions i somnis una ei-
na pictòrica i una teoria sobre
la concepció humana, la ment i
la realitat.

Amb el seu mètode paranoi-
cocrític, que ell defineix com
“un mètode espontani de co-

neixement irracional basat en
l’objectivació sistemàtica d’as-
sociacions i interpretacions de-
lirants”, des de 1930, a més de
fer-se un lloc propi dins el món
del surrealisme, va articular un
eix on desplegar tota la seva
obra polimorfa: pintura, di-
buix, arquitectura.

FRANCESC PUJOLS

El filòsof
visionari dels

conceptes

SALVADOR DALÍ

Creador
paradigma dels

visionaris

Heus aquí els il·luminats, els visiona-
ris… els adalils de la llum. la llum
fecunda, sí. la llum que és ignició, és
vibració, és vida. i la vida creació,

creació constant irrefrenable, una creació cons-
tant i ubiqua que s’executa amb la mort i
esdevé realitat, realitat tangible, visió

heus aquí els il·luminats, els visionaris. els
que, fent-se llenya del propi foc, donen a llum
llum pròpia i aquesta pròpia llum dóna llum
a la visió, que és concreció excelsa, i una
veritat indestructible. una veritat que, des que
ve del foc, és pura, exacta, i neix intacta. una
veritat que s’ofereix verge en tots els sentits i a
tots els sentits, que la reben de primera instàn-
cia. ningú ni re no l’ha manipulada, ni tan
sols no l’ha mirada. cap influència de cap
mena no li ha posat encara l’ombra d’un vel
damunt la faç. és el que és i ho és al mil per
mil i amb totes les conseqüències, amb tota la
potència de ser el que és. és colpidora, autènti-
ca, de fiar. i, des que la llum pot venir de fora
però la visió sempre sempre ve de dins, a més
a més és pròpia: una realitat íntima i del tot
intransferible… a menys que s’assumeixi la

dolorosa barbaritat de fraccionar-la, prosti-
tuir-la, lliurar-la a les mans brutes de la inter-
pretació, que la desfigurarà ipso facto i la
manipularà de forma irremissible

heus aquí els il·luminats, els visionaris. els
que dormen amb la visió al ventre perquè s’han
vist i no s’han vist sants sinó merament sans i
han comprès que la divinitat és inherent a la
vida i cascú l’assumeix com vol però ningú no
la pot transmetre; s’han vist i han vist, des de
molt endins, des del cor mateix de la flama, i
han comptat amb estructura suficient per supor-
tar la visió i amb coixí filosòfic per amorosir-ne
la bufetada —el mateix coixí que els ha dut fins
aquí sostenint-los la bolla de la carcanada—;
els que han mirat més enllà, o més endins, que
la gran majoria dels altres i saben que no rebran
més alta recompensa que l’apel·latiu de locus,
bojos, orats, arrauxats o folls

heus aquí els il·luminats, els visionaris, els
que han lluitat a les primeres línies de l’avant-
guarda, intel·lectual o artística, i han trencat
motlles; els que han fet un pas endavant en el
camí de l’expressió i han revolucionat concep-
tes; els que han anat fins l’extrem i han gosat

petjar territoris verges; els que han tingut la
freixura d’anar fins al llindar del precipici crea-
cional i han fet el salt en el buit; els surfistes
que cavalcant el rompent de l’onada evolutiva
han desafiat l’històric penya-segat i s’han
deixat anar buit enllà sense garanties i sense
altre pretensió que el desflorament de possibili-
tats inèdites; els que, enduts per l’ariet del pro-
pi pensament i aferrats a una idea-força, o una
intuïció preclara, han reptat les convencions,
l’ètica, la moral, per donar a llum noves vies;
els experimentadors més radicals, els verita-
bles creadors, que solen coincidir amb els que
passen més desapercebuts i corren més risc de
ser oblidats; els que han fet un pas més, encara
que fos tímid, insegur, balbejant, i seran igno-
rats per la societat benpensant, per la indús-
tria, pels mitjans de comunicació i difusió, que
tant sols aposten o s’interessen pels valors se-
gurs i de provada, comprovada, recomprova-
da i recontracomprovada acceptació; els que,
suspesos damunt l’abisme, se l’han jugada en
nom del progrés, la innovació, la volució…

Pau Riba és artista, poeta i cantant.

Espurnes de geni

Menyspreat pels noucentistes, la
seva incansable recerca de la for-
ma sustentada per la tècnica el
va portar a crear una síntesi or-
gànica en la qual l’arquitectura
complementa la bellesa de la na-
tura en un equilibri absolut. La
seva revolució de l’arquitectura
ha arribat fins avui.

Ve de la pàgina 2
Perquè es tracta, diu la comissària,
de mostrar “un tall en secció
d’aquesta història, sota un ordre
orgànic, basat en la creació d’imat-
ges a partir de formes d’experièn-
cia; una experiència que traspassa
les disciplines artístiques i els cor-
rents establerts, que enllaça passat i
present, local amb l’universal, ge-
nuí amb forà, que presenta l’art
com a forma d’experiència visio-
nària de diverses intensitats”.

Estructurada en 13 àmbits temà-
tics, encapçalats cadascun per les lle-
tres del mot Il·luminacions, l’exposi-
ció s’obre amb l’obra d’Antoni Tà-
pies Pintura romànica i barretina
(1971), tota una declaració d’inten-
cions d’aquest recorregut per la
construcció de l’univers imaginari
de Catalunya que parteix de Ra-
mon Llull i arriba als nostres dies.

Un trànsit que comença per
l’herència simbòlica, on Llull i Tà-
pies es donen la mà, per acabar en
les reflexions sobre la identitat en
el pensament i l’art contemporani.
Entremig, l’exposició transita pel
món de les utopies i els utopistes
(Ildefons Cerdà, Anselm Clavé,
Narcís Monturiol), pel regne de
l’ideal simbolista (Antoni Gaudí,
Salvador Dalí, Francesc Pujols),

per la fascinació pel paisatge i la
geografia (Jacint Verdaguer, Joa-
quim Mir, Perajaume), per la ciu-
tat com a matriu (Nicolau Maria
Rubió i Tudurí, Carles Buigas, Jo-
sep Lluís Sert, Ricart Bofill), per
les premonicions de la guerra (An-
dré Mason, Georges Bataille, Da-
lí), la fascinació per la màquina
(Joaquim Torres-Garcia, Rafael
Barradas, Joan Salvat-Papasseit),
pels paisatges metafísics del surrea-
lisme i pel món de la ment (Joan
Miró, Dalí, J. V. Foix, Joan Brossa,
Perucho, Zush), per l’objecte que
cobra vida gràcies a la poesia vi-
sual (Jordi Pablo, Brossa), per la
fascinació per la ciència (Alexan-
dre Deulofeu, Dalí), o la mística
contemporània (Beuys).

Parcerisas clou la mostra en fe-
mení, amb un conjunt d’obres crea-
des per dones que exploren la repre-
sentació del cos per denunciar els
mecanismes del poder. “És un final
intencinat, alhora un punt de tanca-
ment i d’obertura, d’esperança i de
futur”, clou la comissària.

Visionaris il·luminats
PAU RIBA

Un trànsit expositiu
que va de l’herència
simbòlica a la reflexió
sobre la identitat

Trecamon Oreso (1983), de Zush, i 18 de juliol, poema visual de Joan Brossa concebut el 1969 i realitzat el 1982. Tot dos formen part de l’exposició.
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