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   Neus Català Pallejà ha estat 
escollida la catalana de l'any.

Aquesta dona nonagenària és un testimoni viu de 
la història del nostre país. Una supervivent en tots 
els sentits.

El  Parlament  espanyol  ha  aprovat  recentment  la 
Llei de la Memòria Històrica que pretén posar fi al 
silenci  institucional  convingut  durant  la  transició 
espanyola cap a la democràcia. Aquesta llei pretén 
donar  a  conèixer  els  esdeveniments  de la  nostra 
història  passada  més  immediata  i  esmenar  i 
reconèixer  els  fets  que  van  succeir  durant  la 
vergonyosa Guerra Civil Espanyola.

Els catalans s'han fet ressò d'aquest fet i han volgut 
nomenar Catalana de l'any 2007 a una supervivent 
de  la  Guerra  Civil  Espanyola  que  va  xocar 
doblement amb el feixisme: va ser fugint d'aquesta 
guerra,  que  va  trobar-se  amb  la  Segona  Guerra 
Mundial;  els  alemanys  la  van   deportar  a 
Ravensbrück, un camp de concentració. Per tothom 
és coneguda la complicitat entre el franquisme i el 
feixisme alemany, sobretot quant a la persecució 
dels  rojos  -terme amb el  qual  es  designaven els 
partidaris de la República i dels partits d'esquerra-. 

Neus  Català  va  néixer   el  1915  als  Guiamets 
(Priorat).  Diplomada  en  infermeria  al  1937  al 
començament de la Guerra Civil es va traslladar a 
Barcelona.  L'any  1939  va  creuar  la  frontera  amb 
180 nens, orfes de la colònia  Negrín de Premià d 
Dalt,  que  estaven  al  seu  càrrec.  Col·laborà  en 

activitats  de   la  Resistència,  amb  el  seu  marit 
centralitzant a casa seva la recepció i transmissió 
de  missatges,  armes  i  documentació.  Va  fer 
d'enllaç  fins  que  un  apotecari  de  Sarlat  la  va 
denunciar als nazis, la qual cosa va provocar la seva 
detenció al 1943. 

Compromesa  amb  la  defensa  de  la  Segona 
República, la Neus Català només tenia 20 anys quan 
va esclatar la Guerra Civil  Espanyola. Després de 
lluitar  contra  els  militars  colpistes  des  de  les 
Joventuts  Socialistes  Unificades  de  Catalunya 
(JSUC),  la  victòria  franquista  va  forçar  la  fugida 
d'aquesta  dona  lluitadora,  acompanyada  del  seu 
marit i 180 nens. Era l’any 1939, quan Neus Català 
trepitjà terres franceses. El que allí l’esperava en 
forma d’exili forçat no fou gaire millor que el que 
l’havia fet marxar de Catalunya. 

A França va prosseguir la seva tasca a favor de la 
democràcia  i  es  va  allistar  a  la  resistència 
antifeixista fins que fou denunciada i deportada al 
camp de concentració per a dones de Ravensbrück, 
on  fou  reclosa  durant  16  mesos.  Marcada  per 
aquestes  experiències,  ha  dedicat  la  resta  de  la 
seva vida a lluitar contra l’oblit i per la preservació 
de la memòria històrica, tal i com ella i les seves 
companyes de Ravensbrück es van prometre en ser 
alliberades. 

Fràgil però ferma, com correspon als supervivents 
d'alta categoria, Neus Català, de 91 anys, va pujar 
a l'escenari del Palau de Congressos de Catalunya, 
on va rebre el premi de Català de l'Any, un guardó 
que s'atorga per votació popular i que, en aquesta 
setena  edició  li  ha  correspost.  La  votació  es  va 
realitzar a través han dels lectors de El Periódico 
de Catalunya i els telespectadors del programa  El  
matí de Josep Cuní de TV3.

Neus  Català  va  protagonitzar,  triomfal,  una 
cerimònia  que  li  va  suposar  el  retrobament  amb 
amics de la joventut, d'aquella època en què va ser 
deportada a l'Alemanya nazi i va saber transcendir 
un  internament  de  tracte  mortal  al  camp  de 
concentració de Ravensbrück.

La  nostra  enhorabona  a  aquesta 
supervivent i... 

que la vida li doni un camí ben llarg.


