Camins de retirada, camins
de llibertat.
2 de febrer de 2019
El 2 de febrer de
2019 volem
commemorar el 80
aniversari de la
retirada republicana a
la Garrotxa. Ho volem
fer amb el record de
la família Serrat
Pujolar, com a símbol
de tots els garrotxins
que van haver de
travessar el Pirineu
per fugir de l’opressió
feixista. Ho farem

caminant des de
Sadernes fins arribar
Sant Llorenç de
Cerdans pels
mateixos indrets per
on van passar els
nostres exiliats.
Volem arribar a Sant
Llorenç de Cerdans i
agrair-li a tots els
seus vilatans
l’acollida que van fer
als nostres germans.

Una mica d’història
El desembre de 1938 la
guerra estava perduda.
No es tractava de com,
simplement es tractava de
quan.
El 23 de desembre es van
iniciar l’ofensiva sobre
Catalunya. La major força
de foc de la historia
d’Espanya es va
concentrar per anihilar les
darreres defenses
republicanes ja molt
debilitades. Una ciutat
darrera l’altre varen anar
caient, però un cop
Barcelona es va rendir el
26 de gener de 1939 el
final es va precipitar i

centenar de milers de
persones es van posar en
marxa amb qualsevol
mitja al seu abast, per
arribar a la frontera
francesa.
El 2 de febrer, la família
Serrat Pujolar va decidir
posar-se en camí i fugir
de la més que previsible
repressió que el feixisme
deixaria caure sobre Olot
i la seva comarca.
Des de Castellfollit de la
Roca, on es van
acomiadar d’uns familiars,
es van posar en ruta cap
a França travessant l’Alta

Garrotxa. Durant dos
llargs i durs dies sota la
pluja i la neu van caminar
entre muntanyes i boscos.
Després de perdre’s i
passar una nit al ras, van
aconseguir arribar a Sant
Llorenç de Cerdans al
Vallespir a la Catalunya
Nord. Allà van compartir
destí amb 70 000 mil
refugiats que van
desbordar aquella
població.
Van ser separats. Cisquet,
el germà gran i el pare
Joan van ser enviats al
camp d’Argelers, la mare,

Pilar i els fills petits, la
Paquita i en Miquel, els
van pujar en un tren amb
destí incert. Aquest
anava fent parades i
deixant refugiats. Això els
va portar al poble de Lucan-diois, al departament
de la Dromme on van ser
acollits.
Quan Cisquet i el seu
pare van ser alliberats es
van unir a la família.
Però la tranquil·litat no els
podia acompanyar molt de
temps. Amb la caiguda de
França sota la bota nazi,
les noves autoritats
col·laboracionistes els van
considerar perillosos per
l’estat francès i van ser
deportats al camp de
concentració de Vernet de
l’Ariàge on van romandre
quatre mesos en
condicions molt dures.
Alliberats van tornar a la
Dromme on en Joan
Serrat va poder fer de
paleta, la seva professió, i
en Cisquet va treballar en
un moli fariner.
En Cisquet ja polititzat i
afiliat a les JSU, va fer
bona amistat amb en Jean
Abonnenc, fill de l’amo del
moli i futur líder resistent.
El 1942 els dos amics van
unir-se a la lluita armada
contra el feixisme.
Durant els següents anys
sabotatges, atacs
guerrillers i operacions
d’evacuació de pilots i
militars francesos per la
frontera van marcar la
seva tasca quotidiana.

Però va arribar 1944, l’any
que va certificar la derrota
definitiva del nazisme i
l’activitat guerrillera
s’intensifica. Cisquet com
a tinent de les forces del
FFI a l’Ariàge va participar
en importants accions
com l’alliberament de Foix
i la batalla de la Creucette
entre d’altres. Però
alliberat el sud de França
els republicans espanyols
van mirar cap a la seva
pàtria perduda.
L’octubre de 1944 van
atacar la Vall d’Aran
amb la intenció d’alliberar
una part del territori i
establir-hi el govern de la
República. L’acció que
durar 10 dies fracassa i
les forces guerrilleres es
van haver de retirar sense
haver aconseguit els seus
objectius polítics i militars.
En aquesta operació van
participar els dos germans
Serrat, en Cisquet i en
Miquel. El 19 de
desembre de 1944,
Cisquet comandant un
destacament guerriller es
va infiltrar a Catalunya
amb l´objectiu d’establir-hi
bases d’operacions. Tot
plegat no va reeixir i
després de diverses
vicissituds van acabar
sent destinats a Barcelona
el març de 1945.
Finalment al maig una
operació policial, Cisquet i
els seus camarades van
ser detinguts portats
davant un Consell de
Guerra. El 25 de febrer de
1946 Francesc Serrat
Pujolar va ser executat al
Camp de la Bota de
Barcelona.

Ens posem en marxa, un 2 de febrer de…
Amb aquesta iniciativa
pretenem reproduir uns
dels camins de la retirada
un cop el feixisme dóna
per acabada La República.

Farem un tram de camí
del que possiblement
deuria fer en Cisquet i la
seva família aquell 2 de
febrer de 1939.

Sortirem del Pont de
Plansarenes i, passant per
Sant aniol d’Aguja, i
l’Hostal de la Muga, fins
arribar a Sant Llorenç de
Cerdans.

Com ens organitzarem:

PUNT DE TOBADA
Dissabte 2 de febrer de
2019 ens trobarem a la
Ronda Sant Miquel, 1
(aparcament del
supermercat Consum, al
barri de Sant Miquel).
Des d’aquí els autocars
ens portaran fins al Pont
de Plansarenes i des
d’allà, a peu ens dirigirem
fins a Sant Llorenç de
Cerdans.
HORA DE TROBADA:
A 1/4 de 8 del matí.

Inscripcions:
Per poder assistir a
aquesta activitat cal
que feu reserva i
pagueu:
https://www.inscripcions
.cat/tosca190202cisquet/formulari_inscri
pcio
Només tindran lloc a
l’autobús les persones
que hagin formalitzat la
seva inscripció.

COST DE LA
SORTIDA:
15,00€ per persona
El preu inclou autocar,
guies-responsables de
la ruta, un petit refrigeri
a l’arribada a Sant
Llorenç de Cerdans i
també servirà per cobrir
una part del
documental.
IMPORTANT:

Els diners recollits es
destinaran a recuperar
la memòria d’aquells
anys a través d’un
documental

Cal que cada
participant es porti
l’esmorzar i el dinar.

HORA DE RETORN:
Els autocar ens recolliran a
Sant Llorenç de Cerdans a
les 6 de La tarda.
Hi ha previst tornar a ser a
Olot entre les 8 i les 9 del
vespre del mateix dissabte
2 de febrer.

PREU DE LA SORTIDA:
15,00€ per persona
El preu inclou autocar,
guies-responsables de la
ruta, un petit refrigeri a
l’arribada a Sant Llorenç
de Cerdans.
Cal que cada participant es
porti l’esmorzar i el dinar.

Pie de imagen o gráfico.

Per qualsevol dubte, poseuvos em contacte amb

Sadernes-Vila-roja

Octavi Bonet i Blanch
Octavi @tosca.cat
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Francesc Serrat Pujolar
"Cisquet" un maqui olotí
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@CisquetMaqui

ALÇADA

També ens trobareu a:
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DISTÀNCIA

Hostal de la Muga

Sant Aniol d’Aguja

Amb la col.laboració de:

Sadernes

I amb el suport de:
Ajuntament de la Vall d’en Bas
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