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Roquetes

Roquetes homenatja
l’alcalde Joan Castells Villalta
Dimecres 14 d’abril, l’Ajuntament va dur a terme un acte de
recuperació de la memòria històrica: l’homenatge al que va
ser alcalde de Roquetes entre els anys 1936 i 1938, Joan
Castells Villalta, que va morir exiliat i va ser enterrat a la ciutat de Narbona (França). D’aquesta manera, l’Ajuntament va
voler homenatjar la figura de Castells i la de totes aquelles
persones que, com ell, no van poder tornar a la seva terra
a causa de l’exili polític motivat per la guerra civil.
Aquest acte de recuperació de la memòria col·lectiva, que
va tenir lloc al cementiri de Roquetes, va consistir en el descobriment d’una placa, instal·lada en una pedra triangular
a la part enjardinada del cementiri, i va comptar amb la presència de diversos familiars i amics de Joan Castells, entre
ells Pilar Blanco, afillada per Joan Castells durant la guerra
civil, Joaquín Castells, nebot, i la família Miró Aragonés;
l’alcalde de la ciutat, Paco Gas, i i membres del Consistori
roquetenc; Carles Pasqual, director del Departament de Governació a les TE; Pilar Andreu, directora territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació;
i diversos càrrecs polítics de la Generalitat al territori, així
com un nombre considerable de públic que també va voler
participar en l’acte d’homenatge.
Abans de descobrir la placa, però, Josep Miró, representant dels descendents familiars de Castells, va explicar el
procés d’investigació que va seguir la família per esbrinar on
estaven les restes del seu avantpassat i va voler agrair la
implicació de l’Ajuntament de Roquetes en tot aquest temps
de recerca. Miró va fer un repàs biogràfic de l’alcalde, tot
destacant que Castells va ser un home humil, honest i valent, que va dur el timó de la ciutat en temps molt difícils
de la història del nostre país, i va assenyalar que, finalment,
“encara que de forma simbòlica, les seves despulles repo-

sen a la seva ciutat estimada”.
També l’alcalde Paco Gas va voler dedicar unes paraules en
memòria de Joan Castells i en la de les persones que van
lluitar -i lluiten- per la defensa de les llibertats democràtiques i els drets humans. En el seu parlament, l’alcalde va
insistir en el fet que “avui fem justícia rescatant de l’oblit
l’alcalde Castells, oficialitzant-ne la seva memòria i recupe(continua a la pàgina següent)

LES IMATGES CORRESPONEN A L’ACTE D’HOMENATGE CELEBRAT A ROQUETES. A DALT, FAMILIARS I AMICS DE JOAN CASTELLS. A BAIX, JOSEP MIRÓ LLEGEIX LA INSCRIPCIÓ DE LA PLACA UNA VEGADA DESCOBERTA I ELS GERMANS MEDINA INTERPRETANT ‘EL CANT DELS OCELLS’.
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rant així una altra part de la història institucional de la
nostra ciutat”.
L’acte d’homenatge va cloure amb unes paraules de Carles
Pasqual i la interpretació del Cant dels ocells a càrrec dels
germans Medina, membres de la coral Preludi a Caro.
NARBONA TAMBÉ RECORDA CASTELLS

Per la seva banda, la ciutat on descansen les despulles de
Joan Castells, Narbona, també va voler afegir-se a l’homenatge a l’alcalde roquetenc. I va fer-ho just dos dies abans,
dilluns 12 d’abril, al cementiri de l’Oest, a la porta principal
del qual es va descobrir una placa en memòria de Castells i
en la de tots els exiliats. La placa, inscrita en francès i en català, va ser descoberta en una emotiva cerimònia que va
comptar amb la presència dels alcaldes de Narbona, Jacques
Bascou, i Roquetes, Paco Gas; el delegat de la Generalitat a
França, Apel·les Carod-Rovira; el
delegat del Govern a les Terres
de l’Ebre, Lluís Salvadó; el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes, Sisco Ollé;
Josep Miró, representant dels
familiars de Castells; i una
important representació
de la societat civil de
Narbona, així com de
les associacions d’exiliats republicans i de
grups occitans.
En el transcurs de
l’acte, que va cloure
també amb una interpretació del Cant dels
ocells, l’alcalde Jacques
Bascou va entregar-li, a
Paco Gas, un document
oficial que certifica la
mort de Joan Castells a
Narbona el 1944 i el dipòsit de les seves despulles en una de les tres
fosses comunes que acull
el cementiri de l’Oest.

nom), aviat va traslladar-se a Roquetes, on la família va fixar
la seva residència. Va casar-se amb Carme Aragonés, amb
qui no tingué descendència.
De pensament republicà i ‘marcel·linista’ de mena (nom que
van rebre els seguidors de Marcel·lí Domingo), va entrar a
l’escena política de Roquetes el 1931, amb l’arribada de la
Segona República. Va ser tinent d’alcalde de l’Ajuntament
fins que va succeir en el càrrec Joan Hierro a mitjans d’octubre de 1936; és a dir, que el seu pas per l’alcaldia va coincidir amb el període més intens de la guerra.
De caràcter generós i valent, va dur a terme, des del seu càrrec, diverses iniciatives humanitàries, entre les quals cal destacar l’enviament al front de Madrid de tres camions d’ajut
(un d’arròs, un d’oli i un de farina) per apaivagar la precària
situació alimentària que allí es vivia, o l’acolliment de refugiats de guerra, tant a la ciutat com a casa seva, com és el cas
de dos petits germans i la seva mare (la família Blanco), que
formaven part dels evacuats per la República del front d’Andalusia.
Dies abans de l’arribada de l’exèrcit franquista a Roquetes,
el 20 d’abril de 1938, Castells va haver de marxar cap a
França per evitar ser processat i afusellat. Inicialment, va
fixar la seva residència a Brest i, més tard, a Sant Nazaire
d’Aude. Va romandre a l’exili fins a la seva mort, que va produir-se a l’hospital de Narbona el 29 de febrer de 1944 a
causa d’una greu malaltia pulmonar.

ALCALDE EN TEMPS
DE GUERRA

Joan Castells Villalta, conegut popularment com l’Àguedo, va néixer a Jesús el
26 de gener de 1889. Fill de
Vicent Castells i Àgueda Villalta (el nom de la seva mare
va ser l’origen del seu sobrepàgina 16

A DALT, UN MOMENT DE L’ACTE D’HOMENATGE CELEBRAT A NARBONA. A BAIX, LA PLACA QUE HA
QUEDAT INSTAL·LADA A LA PORTA PRINCIPAL DEL CEMENTIRI DE L’OEST, A LA CIUTAT FRANCESA.

