
G U E R R A t: I V I R E P K E S S I U 

Els Artola: una nissaga 
de mestres depurats i exiliats 

Salomó Marqués — Ferran Ruiz 

E
l magisteri públic va ser un deis grups mes 
depurats i represaliars peí régim franquista. 
Durant l'ecapa republicana, aquest col-lectiu 
format per homes i dones amb üpc ions 
po l í t i ques i s ind icá i s d i fe ren t s t e n i e n , 

majoritáriament, un punt en comú: la millora de l'escola 
pública com a camí per fer una societat mtUor, mes digna 
i justa; una escola centrada en l'infant i en la Uibertat; 
una escola que p roposava una educac ió in tegra l 
mitjaní^ant la metodologia i els idearis de l'escola Activa. 
Amb el nou régim franquista una part del magisteri va ser 
represaliat i depurat, i sohretot van ser castigades les 
persones mes compromeses amb la política republicana; 
al ma te íx t emps s ' imposa un nou mode l d 'escola 
autoritaria, militarista, nacional-católica, que no tenia res 
a veure amb la republicana. 

Amb les dades fins ara conegudes hem de parlar de mes 
d'un 9% de mestres públics catalans exiliats i de mes d'un 
35% de depurats í sancionats. Peí que fa a I'exili, un exili 
que per a la majoria comenta amb rinternament en els 
camps de ctmcentració francesos, el cas mes greu és el deis 
que van morir en els camps d'extermini alemanys; d'altres 
-mes afortunáis- van poder tornar i, fins i tot, alguns 
continuaren ensenyant en escoles privades i/o publiques. 

En aques t a r t i c l e p r e s e n t e m la h i s to r ia d 'una 
familia de mestres, els A r t o l a ( l ) . Es, ara per ara, un 
deis casos mes significatius i colpidors del que passá 
amb alguns mestres repubiicans que van marxar de 
Catalunya amb l'arribada de les tropes franquistes i la 
instauració d'un nou regim. Una nissaga formada peí 
pare, tres germans i una cunyada. Deis tres germans, 
dos van morir a Mathausen; l 'altre, empresonat pels 
franquistes, no es dedica mai mes a l 'ensenyament; la 
ciutyada, després de ser cundu'ída fins al camp de 

concentració de Ravensbrück, va tornar i treballá en 
l'ensenyament privar. 

Vegem per separar la biografía de cada un d'ells. 

Joan Artola i Surio , 

Es el pare de la nissaga. Nascut a Vinaros (Baix 
Maes t ra t ) el 26 d'abril del 1868, fill d 'una familia 
benestant vinguda a menys(2) . Estudia la carrera de 
magisteri a la Normal de Barcelona. En rúltima década 
del segle XIX está exerc in t de mestre a les escoles 
publiques de Sant Hílari Sacalm. En aquesta població 
coneix María Casáis i Cerones, pubilla de la fonda de can 
Climent, amb qui es casa. La fonda, amb el pas del temps, 
esdevé fonda Artola. Aquí hi nei'xen els seus dos primers 
filis: Manuel (1899) i Ángel (1903). 

La seva actuació com a mestre públic no és fácil, ja 
que hi ha tensions amb els grans propietaris de la zona 
que pressionen els seus treballadors perqué enviín els seus 
filis a l 'escola pa r roqu ia l que hi ha al p o b l e ( 3 ) . 
Possiblement aquesta situació de tensió és la causa que 
demani el trasllat a una altra població. 

L'any 1912, quan neix el seu tercer fill, Ramón, ja és 
fora de Sant Hilari i está exercint de mestre a Camps del 
Fort, a Mallorca. NIo tarda gaire a tornar a la península i 
s'estableix a les Franqueses del Valles (Valles Oriental), 
des d'on els filis estudien el batxillerat i es preparen per a 
la carrera de magisteri a I'Escola Normal de Barcelona. 

A mes d'aquests tres filis, que tots tres serán mestres, 
té una filia: Carme. 

Mala l t d ' u n a parál is i progress íva , es re t i ra de 
l'ensenyament í torna a Sant Hilari abans de l'edat de la 
jubilació, quan té cinquanta anys fets. Hi mor el 4 de 
juliolde 1930. 
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L'Ángel Artola amb eh $eus alumnes 

Manel Artola Casáis 

És el fill gran. Nat a Sant Hilari, el 1899, estudia 
magisteri a la Normal de Barcelona a partir de Toctubre 
de 1916. Fa la mili a l'África i, quan torna, es casa amb 
Montserrat Solench, de Santa Coloma de Famers. 

Des del punt de vista professional, fa oposicions i 
guanya una plaga de mestre a les illes Canáries, pero 
sembla que no arriba a anar-hi i per concurs de trasllats 
va a Eivissa, on sabem que l'any 1927 esta exercint de 
mes t re a la pob l ac ió de S a n t Rafael . En els anys 
republicans és a Olot, al Crup Escolar Malagrida. 

La creació d'aquest grup escolar era demanada per la 
societat olotina des de principi deis anys vint per tal de 
respondre a les necessitats escolars que tenia plantejada la 
capital de la Garrotxa, amb molts infants desescolarítzats. 
Es volia una escola pensada per acoUir 600 infants, i que 
des del punt de vista pedagógic funciones de manera 
graduada per tal de fer un ensenyament mes adequat a les 
necessi tats deis infants, i que des del pun t de vista 
material fos un edifici digne i exemplar. La inaugurado 

oficial es va fer el 14 d'abril de 1932, coincidint amb el 
primer aniversari de la proclamació de la República; 
reseda, pero, ja estava en funcionament abans. 

Igual que moltes poblacions. Olor malda per una 
escola digna i de qualitat. Les autoricats Uuiten contra 
l ' ana l fabe t i sme i l ' absen t i sme escolar amb el 
convenciment que afavorir l'accés a la cultura ais nois i 
noies és una bona inversió de futur, és posar les bases per 
a una societat millor. L'accés de tothom a la cultura és 
una prioritat deis governs de progrés durant la República. 

A Olot, durant els anys republicans, com en altres 
ciutats, es fomenta una escola activa i renovada; colónies 
escolars, excursions, vetllades, exposicions, compra de 
Ilibres per a la biblioteca, etc. L'escola deixa d'estar 
tancada entre les quatre parets de l'edifici i s'obre a la 
societat. Cal destacar que el setmanari La ciuiai d'Oíot(4) 
publica «La plana deis Infants», amb textos deis escolars, 
en la línia de la metodología Freinet. Al mateix temps la 
premsa local és testimoni de les controversies i de la 
diversitat d 'opinions entre els sectors conservadors i 
católics i els republicans i renovadors sobre els temes clau 
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de r e d i i c a c i ó : el t ema de Pescóla ún ica , el de 
Tensenyament de la religió, el de l'escola religiosa, etc. 

Esclatada la Guerra Civil, i amb la confiscació de les 
escoles religioses, l 'ensenyament públic a Olot queda 
agrupac en tres edificis: el Crup Escolar, l'excol-legi deis 
escolapis i l'excoMegi de les monges del Cor de Maria, 
anomenats respectivament Torxa, Germanor i Aurora(5). 
Mane l Ar to la és ínt im amic i company del mestre 
Bernardí Lite, amb qui comparteix ideáis pedagogics i 
polítics republicans i catalanistes, encara que, a diferencia 
de Lite, Artola no milita en cap partit polític concret. Des 
d'un punt de vista sindical, se'l suposa afiliat a la FETE, de 
cap manera al sindical anarquista. Artola ensenya en 
l'edifici de les monges, i Lite en el deis escolapis. 

Amb l'arribada del franquisme és agafat i empresonat a 
Olot, possiblement per la seva amistat amb Lite, que en 
esclatar la revolució era membre del Comité Antifeixista 
d'Olot en representació d'Acció Catalana{6). Se l'acusa 
-entre altres coses- de pertanyer a la C N T i d'inculcar ais 
infants idees marxistes i antireligioses. Des d 'Olot és 
traslladat a la presó de Girona(7) i condemnat a reclusión 
perpetua. Els familiars, conven^uts de la seva innocencia, 
no regategen esfor9os per treure'l; expliquen que si tarda 
molt de temps a sortir de la presó és perqué totes les 
gestions que fan topen amb la mateixa resposta: s'han 
perdut els papers i, per t an t , no consta que estigui 
empresonat! Finalment, grácies a les gestions d'un amic de 
la familia que trebaUa a l 'editorial Labor, a Madrid, 
aconsegueixen recuperar la documentació i fer-lo sortir, 
aixü sí, condemnat a treballs for^ats a Quinto de Ebro, a la 
provincia de Saragossa. A la seva firxa de la presó consta 
que és condemnat a reclusió perpetua el 18 de marg de 
1939, el 19 d'octubre de 1942 hi figura com a no sancionado 
i cinc dies després com a traslladat a la població de Quinto 
de Ebro, a la provincia de Saragossa(8). 

Quan queda en Ilibertat, está tan dolgut per tot el 
que li ha passat, i tan decebut per l'actuació d'alguns 
amics, que no vol saber res del magisteri. Fins i tot refusa, 
anys després, demana r el r e c o n e i x e m e n t deis anys 
treballats en l 'ensenyament . El mes d'agost de 1943 
comenta a treballar d'administratiu a les oficines d'una 
fábrica d'embotics fins a la seva jubilacio, l'any 1964. 

Mor a Olot el 26 de juliol de 1972. 

Ángel Artola Casáis 

Neix a Sant Hilan el 2 d'agost de 1903. Entre el 1919 
i 1923 estudia la carrera de magisteri a la Normal de 
Barcelona, pero no Tacaba per anar a fer el servei militar a 
rAfrica. El curs 1925-26, acabada la mili, s'examina per 
iliure de les assignatures pendents i obté el títol de mestre. 

Po l i t i cament no se sap que mili t i en cap par t i t 
concret ; de totes maneres, sí que és afí, com tota la 
familia, ais ideáis nacionalistes i republicans. 

L'any 1931 está fent de mestre interi a les Franqueses 
del Valles i el consistori li atorga un «vot de grácies» per 
la tasca profitosa que hi fa. El mes d'octubre de 1932 es 
casa amb Rita Verdolet Serrallonga, a Sant Hilari. Fa les 
opüsicions del 1934 i obté la pla^a de mestre a Roda de 
Ter (Osona), on neix el seu fill Josep (9 de novembre de 
1935). Durant la Guerra Civil hi continua exercint de 
mestre, i encara se l'hi troba a final del 1937. 

A Roda durant la República hi ha quatre escoles: la 
parroquial, ubicada a la rectoría; la del senyor Sebastiá 
Alvarez, una escola particular; la de les monges, i la 
pública, a l 'edifici de l 'A jun tamen t (la nova es va 
inaugurar el 1935). El mes d'agost de 1936, amb la 
instauració del Consell Escola Nova Unificada (CENU), 
desapareixen les escoles religioses i només queden l'escola 
pública i la del senyor Sebastiá(9). 

La voluntat municipal és que, malgrat la situació de 
revolució que es viu a Catalunya, les escoles funcionin 
amb tota la normalitat possible. El 30 de setembre de 
1936, el C E N U proclama el ban següent: «El C E N U 
convoca tots els alumnes que assistien a les escoles 
re l igioses i els que no a n a v e n a escola per tal de 
presentar-se demá, dia 1, a dos quarts de nou del mati al 
local de les escoles noves. Els nens que ja hi assistien es 
presentaran a les dues de la tarda. Es prega ais nens portin 
els quaderns, Ilibretes i material escolar que tinguin». 

L'escola funciona amb relativa normalitat i el mes 
d'octubre del 1936 l'Ajuntament adjudica quatre places 
d'<'instructors», ajudants deis mestres(lO). A les escoles 
publiques hi ha 500 alumnes i onze mestres, i a l'escola de la 
colonia Codol n'hi ha dos mes. L'interés per l'escola es fa 
palés en aquest text, en el qual es demana que els nens i 
nenes de les escoles nacíonals «tinguin els efectes propis de 
l'escola, llapis, Ilibretes, gomes, etc. gratuítament ja que 
essent l'escola obligatoria, no pot ésser que les families hagin 
de pagar tots aquells objectes». Es tracta d'una visió de la 
gratuitat escolar que no s'ha aconseguir encara avui dia! 

Actualment, els antics alumnes entrevistats recorden 
Ángel Artola com un bon mestre, concretament que els 
feia mesurar el temps a partir d'una estació meteorológica 
que tenien instal-lada al pati de l'escola; també recorden 
que els feia fer treballs muráis, etc. L'exalumne Josep M. 
Martí i Pul, que ve de l'escola deis capellans, recorda el xoc 
positiu que li comporta anar a la classe del senyor Artola. 

Amb motiu de la Setmana de Tlnfant de l'any 1937, 
Artola es cuida de buscar una peMícula per projectar a 
l'escola. Sabem que, quan pren prossessió, demana que es 
faci un prego anunciant classes d'adults, i així ho fa 
l'Ajuntament. Tot plegat ens fa pensar en un mestre que 
es t ima la feina i que p rac t i ca mé todes ac t ius 
d ' e n s e n y a m e n t , i t amb é en un mest re c o m p r o m é s 
socialment. En el Ilibre sobre la historia de Roda, quan es 
parla de les escoles i deis mestres de l'época republicana, 
s'afirma que «d'ells va destacar Ángel Ar to la»( l l ) . 
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La nissaga deis Anota. Dreis, d'csqiurrra adreía: Ramón, Ángel, Muniserrai, (doimd'eixMané), 
ManeliCarme. Assegitisd'esquerra adreta: besávia(mare de Maria Casal), María Casd i Joan 
Artola. L'infantpeticqueestadretés}oanAnoÍaSolench,fjdd'enManeli¡aCarme. 

Míint;! Anula (el de la ()ipa) a la presó d'Olot, 
després de la Guerra Civil. El company 
de la seva esquerra és en Jordi Pujiíila. 

El mes de mar^ de 1937 rAjLintament fa gescions 
perqué el mestre no s'incorpori a files. N o és ciar si 
l'Angel va o no a la guerra. Els familiars entreviscats no 
recorden que hi anés, en canvi Josep M. Martí Pol el 
recorda vestit de soldar anant a l'escola a despedir-se. El 
que sí que és cert és que marxa a Texili per Portbou i 
ingressa al camp de c o n c e n t r a c i ó d 'Arge le r s , al 
Vallespir(12). Té la graduació de tinent. 

Després d'un temps tancar a Argelers va a Pavilly (La 
Charante) i, després, a Cognac, on hi ha el seu germá 
petit, Ramón, amb la seva muUer, Dolors Soler, mestres 
tots dos. S'esrá a l 'Hórel-Restauranr des Messageries t 
escriu: «Todos los días nos vemos con Ramón y Dolores y 
los domingos estamos todo el día juntos»(13). Fent cas 
d'una requisitoria de les autoritats franceses, tots tres 
s'identifiquen, cosa que altres exiliats no fan per por del 
que pugui passar; a ixí , q u a n a r r iben les au to r i t a t s 
d 'ocupació alemanyes, son agafats fácilment. Ángel 
Artola mor a Mathausen el 31 d'agost de 1941(14)-

Ramon Artola Casáis 

És el germá petit. Nat a Camps del Port (Mallorca) el 
28 de maig de 1912, ben aviar torna a Catalunya amb el 
pare. Després de fer els estudis de batxillerat a Barcelona i 
també estudis mercantils, fa l'examen d'ingrés per a la 
carrera de mestre el juny de 1927 i estudia a la Normal de 
Barcelona els cursos 1929-30, 1930-31 i 1931-32. Després 
del servei militar, fa oposicions i és destinar a Sant Quirze 
de Besora (Ripollés). 

Igual que la resta de germans, és d'idees liberáis i 
catalanes. No milita a cap partit i está apuntat a la FETE. 

Com a mestre participa en les colonies escolara que 
organi tza l ' A j u n t a m e n t de Barce lona a Besalú (la 
Garrotxa) juntament amb un deis germans Delhom(15); 
l'any 1935 coneix la mestra de Beuda, Dolors Soler, amb 
la qual es casa. 

Una vegada esclatada la guerra, és cridar a files í 
marxa al front d'Aragó. Fa de milicia de la Cultura. Entra 
a Franí^a amb l'exércit república per la Vajol, després 
d'haver recoUit la seva dona. Passada la frontera, son 
separats. Eli és tancat al camp d'Argelers i, per poder 
sortir del camp, s'incorpora a un batalló de treballadors. 
Treballa arreglant un camp d'aviacíá prop de Cognac, on 
es retroba amb la seva dona, la mestra Dolors Soler 
Rovira. A partir d'aquí, la seva peripecia és conjunra fíns 
a Mathausen, on ell, com el seu germá, mor cremat. 

Dolors Soler Rovira 

Nada el 1915 a can Thos , a Ma9anes (la Selva). 
Després de ser preparada peí mestre del seu poblé, el 
valencia Joan Valles, fa l'examen d'ingrés al magisterí 
l'abril de 1929. Els dos primers cursos els fa per llíure i el 
tercer de manera oficial a la Normal de Girona, el curs 
1931-32. Recorda com a professors Mn. Jordá, professor 
de cátala, i la Sta. Recas, directora. 

Ja com a mesr ra , va de s u b s t i t u t a a Bordi ls 
(Girones), a Rabos d'Empordá i a Vilabertran, a l'Alt 
Empordá, i a Lloret de Mar (a les monges franceses). A 
tots aquests Uocs hi está poc temps. F ina lmen t va 
d'interina a Beuda el 1935 i viu a la fonda de cal Parent, 
a Besalú. Aquí, a l'estiu, coneixerá el seu futur marir, el 
mestre Ramón Artola. 

Revista de Girona/m'mi. i83 juliol - cigost 1997 91 14391 



G R R C I s s 

En Mand Anola amb ch seus alumncs d'Olot. 

Després és tnislladada a Ripoll, i posteriormenc a Sant 
Quine de Besora, on el seu marit fa de mestrc. Ella es cuida 
del parvulari. Continua fent classes durant els anys de guerra 
fins que el seu home la recull i passen la frontera junts. 

Una vegada a Franca, son separats i és enviada a la 
püblació de Criel-sur-Mer (Normandia). El seu grup de 
dones viuen en uns edificis de colonies de vacances d'una 
cooperativa francesa que els cedeíx el govern francés. 
Dintre de la situació de miseria, ella reconeix que están 
prou bé; entre les exiliades hi ha Amelia Castelar, una 
companya mestra aragonesa. 

Els mestres franceses els ajuden a sortir deis camps i 
els busquen una coMocació: una familia de mestres de 
prop de Rouen la reclama a casa amb la intenció de 
donar-li feina, fins i tot n'hi busquen al liceu de Rouen. 
Segons ens explica, ja tenien feina per al seu home en 
unes caves d'alcohol. Pero en esclacar la guerra mundial, 
tot se'n va en orris i marxa de la Normand ia cap a 
territoris mes segurs, al sud. 

A Cognac es troba amb el seu home, pero amb la 
invasió deis alemanys reculen i, a Angulema, son agafats 

pels alemanys, que els porten en trens de cárrega a treballar 
a Alemanya. Quan arriben a Matbausen, és separada del 
seu home. Ella continua amb altres dones i infants en tren 
cap al nord; travessen tot Alemanya. Finalment, després de 
passar tres dies tancats en un tren i de veure fortes 
discussions entre els guárdies del tren i els del camp de 
concen t rac iü de Ravensbrück, reculen i després de 
travessar Franca son Uiurades al govern franquista a Irún. 
Quan ja es veien caure a mans de la Gestapo, es troben en 
mans de la Guardia Civil. D'lrun va cap a Barcelona i, 
després d'obtenir el salvoconducto, torna a casa deis seus 
pares, a can Carbó, a Martorell de la Selva (agregat de 
Ma^anet de la Selva), on hi ha els altres germans. Es l'any 
1941- Dolors vol tomar a fer de mestra pública, pero no ho 
aconsegueix a causa de les través administrarives que li van 
posant a ía Delegació Provincial de Girona (li demanen un 
paper del rector, un paper de la Falange, etc., i mai no 
acaba de teñir tota la documentació a punt!). 

Per no ser una cárrega a la familia, marxa a Barcelona i 
serveix en una casa d'una familia henestant atenent els filis 
durant dotze anys. Recorda com, abans de comenfar a 
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L'Ángel Anola és d segon comenganí per ¡'esquerra. 

treballar-hi, va dir a la senyora de la casa que ella era 

«suposadament roja» per ais governants franquistes, i la 

senyora li contesta que no creía ni en hlancs ni en rojos, i que 

ella era mes aviat d'un rosac pujat. Aquesta familia que l'acuU 

des de Catalunya ha passat -per Franga- al bándol franquista 

esperant que allá els acoUirien bé, i recorda les suspicacies 

amb qué son rebuts i tractats peí fet de ser catalans. 

Insistinc a incorporar-se al magisteri públic, finalment 

obté el reingrés a Castelltergol (Valles Oriental) , pero 

considera que amb el sou que li ofereixen no podrá viure; 

no accepta la pla^a i treballa en escoles privades de la 

ciutat de Barcelona. El primer any a l'escola Santa Eulalia, 

al carrer Virrei Amat, després en un coMegi del Poble-sec, 

al carrer Cabanyes, a l'Académia Nuria, a Sants... El seu 

creball és sempre provisional, sense asseguranga i amb un 

sou inferior a la seva categoría. Es un exemple de com 

funciona un sector de l'ensenyamenc durant les prímeres 

décades franquistes í del tráete que reben alguns mestres. 

Finalment, els mestres Pau Cornudella i Adela Planas la 

van a buscar per treballar a la seva escola, l'Académia 

Cultura, al barrí de Sant Andrea, i s'hi está fins a la seva 

jubílació ais 70 anys( 16). 

Aqüestes succintes biografíes de la familia Areola son 

prou eloqüents per ajudar-nos a entendre qué va passar amb 

un sector de mestres republicans que es van comprometre 

actívament a favor d'una nova escola en un marc social i 

polítíc plural, i també ens ajuden a entendre el clima 

radicalment diferent de la nova escola nacional-católica. 

Salomó Marqués és pedagog. 

Ferran Ruiz és historiador. 

Notes 

1. Aí;raVm ais fümiliars Je la familia Arcol;i cotes les informacions que 
uns han prnporciünat, Ju manera especial a Dolors Soler, Maria 
Casacubertü i Assumpció Vernedes. 

2. El sen pare, Lleó Arrola, s'escahleix a la Barceloneta i treballa de 
cirurgia menor/dentista. 

3. Ai bishat de Vic h¡ ha fon̂ a escoles parroquials, cosa que no passa 
en d'altres bisbats, com per exemple el de Girona. 

4. Creac el 1932, d'orientació catalanista, demócrata i republicana. El 
seu primer director és Antoni Planaguma. 

5. Ve^eu DANÉS i TORRAS, J. Historia d'Olot, vol. XVilI. Edicions 
Municipals. Oloc, 1977- Pag. 3.328. 

6. Lite marxa a l'exili i s'esiableix a Perpinyá. Se^^restat amb mentida 
ais Li'mits, és tancac a la presó de Figueres i després a la de Girona. 
Es condemnat a mort, pena que posteriorment se li commuta. Té 
escrites unes memories en bona part inedites, alguns fragmencs deis 
quals han estat publicacs a: MARQUES, S, L'exili deh mestres 
(J939-Í975J. Universitat de Girona-Llibres del Segle. Girona, 
1995. 

7. Sobre la seva estada a la presú d'Olot hi ha una breu referencia a les 
memories inedites de Bernardí Lite. Peí que hi din, no coincidei-
xen a la presó de Girona. 

8. Arxiu Historie de la Generalitat. Fons del Centre Penitenciari Je 
Girona. Fitxes. 

9. El Comité del CENU de Roda el formem Francesc Pujol, d'Esquer-
ra Republicana, en representacio de les tendencies d'esquerra; 
Ramón Ballús, de la CNT, en representacio de les tendencies lli-
bercaries; Francesc Fusimanya, de la UGT, en representacio de les 
tendencies marxistes; josep Torrenc gene ros, com a agent d'enlla^ 
ainb l'Ajuntamenc, i el mestre Ángel Artola, com a assessor tecnic. 
Vegeu Arxiu de Roda de Ter, XII Insrrucció Pública, XX.8 Docu-
mencació diversa. 

El director de l'escola pública és Pau López Lope:, nat el 2 de 
febrer de 1894 a Alboloduy (Aimeria); altres mestres son: Gandid 
Llebaria Aragonés, nat a Garcia {Tarragona), Rosa Turias Caries, 
de Castelló d'Empúries (Alt Empordá), Diez, Alabart; entre les 
mesttes hi ha les senyoretes Rodes i Padullés. 

10. Aquests instructors son Pere Godayol, Salvador Muñoi, Maria Ibo-
rra i Antonia Aivarez. 

n . OLLICH, 1. [i altres). A banda i banda del Ter. Hismria de Roda. 
Eumo editorial/Ajuntament de Roda. 1995. Pag. 241. 

12. Ramón Asturiz, antic alumne, manifesta que el va veure en aquest 
camp. Exiliat ais setze anys, Asturi: va tornar a Catalunya al cap de 
deu anys. 

13. Catta alsseus familiais, 2 de juny de 1940, 
14. Vegeu ROIG, M. Els cíiiíiíans ais camps nazis. Edicions 62. Barcelo

na, 1997- Pag. 68. Encara que ¡'autora els identifica com a mallor-
quins. En el vídeo Cíitaíaiis ii l'e.vfenJiijii parlen diferents supervi-
vents de Mathausen. Un d'olls, Miquel Serta, de Roda de Ter, afir
ma deis deportats del seu poblé: "D'aquelles deu persones que 
varem entiar-hi [a Mathausen], set hi varen morir. Amb aquelles 
deu persones no hi havia cap cosa específica, ni la religió ni el par-
tit polític ni la culcuta, érem el que es podria dir-ne gene del poblé. 
Hi havia un mestre, un inteldectual, picapedrers, manobres, 
ferrers, tot barrejat». Nosaltres suposem que aquest mestre és 
1'Ángel Artola. 

15. Es tracta de Gaieta i Josep M, Delhom, mestres gironins que també 
marxen a l'exili. 

16. Pau Cornudella era un mestre lleidaCa, de Linyola (Nogueta), que 
havia estat sancionat per les autoritats ftanquistes i que, com rants 
d'altres, acaba posant una academia lluny de la seva població pet 
continuar vivint de rensenyameni. 

Revista de Girona/ni ' im. 183 jnliol - agost 1997 93 144II 


