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S A l’entorn del llibre: «Espías, 
contrabando, maquis y evasión»

Pere Cavero i Muñoz

Ferran Sánchez Agustí és l’autor del llibre Espías, contra-
bando, maquis y evasión. La II Guerra Mundial en los Piri-
neos, motiu d’aquest comentari. És també l’autor dels lli-
bres de temàtica semblant: Maquis a Catalunya. De la
invasió de la vall d’Aran a la mort del Caracremada i Maquis
y Pirineos. La gran invasión (1944-1945).

L’autor
L’autor, que ha tractat altres temes històrics (carlins)1, entre-
vistat el 31 d’octubre de 1999 pel Diari d’Andorra, declara
que per ser un investigador d’esdeveniments bèl·lics «S’ha
de ser peripatètic, prolífic i polifacètic, a més a més, de
saber història, geografia, botànica, paleontologia i conceptes del món militar».

El tema
La temàtica de la guerrilla o el maquis espanyol, a les acaballes de la II Guerra Mun-
dial, té un escenari important, la Vall d’Aran, que finalitza en fracàs. Ensems hi ha
altres episodis distribuïts en el decurs cronològic (1936-1945) i geogràfic del Pirineu.
El Pirineu és el marc que separa dos estats, l’espanyol i el francès, que patiren guerres
entre 1936 i 1945. En aquestes dates i en temps anteriors i posteriors (la República Espan-
yola, la reconstrucció francesa i postguerra espanyola), el Pirineu es manifesta com a
zona d’exili, de refugi i, escadusserament, d’acollida per la migradesa de recursos.
El tema ha estat objecte d’estudi a les dues bandes pirinenques, tant a França com
posteriorment a Espanya.

El ressò
Espías, contrabando, maquis y evasión La II Guerra Mundial en los Pirineos2 té bastant
ressò. La Mañana del 24 de maig de 2003 destaca «Un libro rescata la historia de las
redes de evasión pirenaicas», on l’autor afirma que [los Pirineos] «fueron unas Ramblas».
Continua La Mañana: «La evasión y el contrabando en Andorra, con el relato de cómo
se fraguaron algunas de las grandes fortunas del Principado, además de la seguridad

1. Ferran SÁNCHEZ i AGUSTÍ, Carlins amb armes en temps de pau. Altres efemèrides d’interès (1840-1842), Lleida, Pagès Edi-
tors, 1996.
2. Ferran SÁNCHEZ i AGUSTÍ, Espías, contrabando, maquis y evasión. La II Guerra Mundial en los Pirineos, Lleida, Milenio,
2003, col·l. «Biblioteca de los Pirineos», núm. 6.
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que tenían las redes de evasión de los maquis, completan este volumen». L’autor decla-
ra el 31 de maig de 2003 al Segre «com si es tractés de contes de pel·lícula».
El dia 14 de maig de 2001 el Diari d’Andorra anuncia: «Un llibre relatarà les fugides a
través d’Andorra dels perseguits pel nazisme».

El Principat d’Andorra
Andorra apareix de manera dispersa al llibre Maquis a Catalunya. De la invasió de la
vall d’Aran a la mort del Caracremada3, a les pàgines 212, 253, 302-312. S’hi anome-
na i s’hi destaca la persona de Francesc Viadiu i Vendrell a la pàgina 132. I s’hi apun-
ten les rutes/xarxes de pas/evasió a la pàgina 357. Ensems apareix en el llibre Maquis
y Pirineos. La gran invasión (1944-1945)4, a les pàgines 42, 78, 109, 112-113 i 115.
Al llibre Espías, contrabando, maquis y evasión. La II Guerra Mundial en los Pirineos
són presents algunes referències sobre Andorra, a les pàgines 14, 18-19, 21-22, 23,
24, 25-26, 27, 28, 29, 61, 73, 100, 125, 126, 173, 216, 228 i 231. Cal destacar les pàgi-
nes 121 a 125 on sobresurt Jaume Ros i Serra.
Aquest llibre inclou un capítol, el número 8, específic sobre el Principat d’Andorra,
titulat «Andorra»: són les pàgines 183 a 210.
Es pot llegir a la pàgina 184: «... y contrabandistas de tabaco, que aprobaron el sufra-
gio universal en 1933, lo retiraron en 1941 reinstaurándolo en 1947». Cal destacar
que les competències de nacionalitat pertanyen als Coprínceps, no és competència
del Consell General ni, evidentment, del poble.
En la presentació institucional, pàgina 185, apareix una confusió entre els càrrecs que
depenen dels Coprínceps: delegat personal del bisbe d’Urgell, prefecte de l’Arieja,
veguer.
L’autor no distingeix entre el bar Burgos i el cafè Central de les Escaldes (pàgina 187).
Un altre aspecte confús és la missió de Baulard el 1933, desplaçat a Andorra per fer
complir la sentència de destitució del Consell General, dictada pel Tribunal de Corts,
no a causa de les vagues de FHASA i de Firmes y Construcciones.
Cal esmentar-ne altres mostres: el nom Reig es transforma en Roig (pàgines 188 i
189), Cani-llo en lloc de Canillo.
Aquestes constatacions plantegen la necessitat, per part del lector del llibre, de qües-
tionar-se la manca de precisió de les fonts documentals emprades, qüestió més deli-
cada en el moment de llegir noms i fets concrets.
Assenyalats aquests comentaris podem endinsar-nos en la lectura i estudi del llibre
que podríem definir de compilació de relats històrics, que aporten una informació
valuosa que demana i que necessita contrastar-se.

3. Ferran SÁNCHEZ i AGUSTÍ, Maquis a Catalunya. De la invasió a la vall d’Aran a la mort del Caracremada, Lleida, Pagès Edi-
tors, 1999, col·l. «Guimet», núm. 37.
4. Ferran SÁNCHEZ i AGUSTÍ, Maquis y Pirineos. La gran invasión (1944-1945), Lleida, Milenio, 2001, col·l. «Biblioteca de los
Pirineos», núm. 2.
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Papers de Recerca Històrica

Normes de presentació d’articles

1- Els treballs que es presentin a Papers de Recerca Històrica han d’ésser inèdits i no estar pen-
dents de publicació.

2- Els originals s’han de presentar en dos suports:
• Paper. Els articles, en format DIN A4, aproximadament 15 fulls, per una sola cara, a un espai
i amb lletra Times New Roman, cos 12. Les ressenyes poden ésser més breus.
• Disquet. El tractament de text preferent és Word o similar. L’etiqueta del disquet ha d’inclou-
re el/s nom/s de l’autor/s, el títol de l’article i el programa amb què s’ha editat.

3- Il·lustracions. Preferiblement originals, en suport digital sempre fàcil de reproduir. Si són
imatges digitalitzades, han de trametre’s en arxius dels formats següents: JPG, TIFF o EPS.

4- L’article s’acompanya d’un breu resum (unes 100 paraules) en català (per part de l’autor), cas-
tellà i francès (pot fer-ho l’autor).

5- Les notes i les referències bibliogràfiques dels articles, breus, se situen a peu de pàgina.
Hauran d’estar justificades al llarg del text i numerades.

6- Les referències bibliogràfiques dels llibres utilitzats han de citar-se segons els criteris que es
de dueixen d’aquest exemple (normes ISO 600):
a) llibres: COGNOMS, NOM: Títol (en cursiva). Lloc d’edició. Editorial o entitat editora, any. 
Exemple: GIMÉNEZ, J.; GIRONDO, L. Càlcul a l’escola. Reflexions i propostes. Barcelona. Graó,
1990. Col·lecció Guix, núm. 13
b) pel que fa a les referències d’articles publicats en revistes:
- article d’una revista: COGNOMS, NOM: «Títol del capítol en cometes» A: Títol. Núm. Any. Pàgines.
Exemple: FREGA, A.: «Noves tecnologies en l’educació musical» a EUFONIA. Didàctica de la
música, núm. 4, 1996, pàg. 7-20.
- els capítols de llibres i/o d’obres de varis volums: AUTOR: «Títol de l’article». A: Cognoms,
Nom: Títol (en cursiva). Lloc d’edició. Editorial o entitat editora, any. 
Exemple: TRAUTH, E.: «Noves tecnologies en l’educació musical» A: A. Kents (ed.):
Enciclopèdia de l’educació. Barcelona, núm. 25 (supl. 7), 1998, pàg. 93-114.

c) Fotografies: indicació de l’autor, l’any i la procedència. 
d) Documents d’arxiu: nom de l’arxiu complet (indicant-hi si és necessari l’abreviatura

posterior. Referència de la sèrie documental (en cursiva). Volum, capsa, lligall, altra referència.

Els articles es poden fer arribar a la Societat Andorrana de Ciències (Secció d’Història). Avinguda
Príncep Benlloch, 30, 3r pis. Andorra la Vella, o a l’adreça electrònica sac@andorra.ad. 
Consell de redacció de PRH




