
6

Es casa amb Ramon 

Capdevila, amb qui té un 

fill, Domingo.

Amb l’esclat de la Guerra 

Civil el marit se’n va a 

lluitar al front. Coneix a 

Pere Canals, militant del 

PSUC de qui s’enamora, 

separant-se del seu marit.

Del maig de 1938 al final 

de la guerra, esdevé 

regidora en representació 

del PSUC.

Amb la derrota 

republicana s’exilia, 

primer a França, establint-

se finalment a Argentina, 

on treballa de modista 

i de cantant. El 1942 

Pere Canals retorna a 

Catalunya enviat per Joan 

Comorera per a assumir 

la direcció del PSUC a 

l’interior, però el 1945, 

enfrontat amb el líder del 

partit, és assassinat per 

ordre d’aquest.

El 1989 torna a Catalunya 

a instàncies del seu 

primer marit amb qui 

viurà fins a la mort.
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Filla d’una família de 

petits industrials tèxtils. 

Es casa amb l’enginyer 

Ramon Casulleras 

instal·lant-se a Barcelona, 

on munta un taller de 

modista.

A causa de problemes 

d’asma, es traslladen a 

viure primer a Ripollet 

i després a Cerdanyola, 

on s’implica en l’Ateneu 

Popular organitzant un 

curs de modistes per a 

noies obreres.

A les eleccions municipals 

de 1934 forma part de 

la llista de coalició del 

Centre Republicà Federal 

(ERC) i la Unió de 

Rabassaires, esdevenint 

regidora a conseqüència 

de l’esclat de la Guerra 

Civil fins l’octubre de 

1936.

Amb la derrota 

republicana roman al país. 

És detinguda, jutjada i 

condemnada a dotze 

anys de presó, complint-

ne només vuit mesos.

A les eleccions municipals 

de 1934 forma part de la 

llista de l’Ateneu Català 

Republicà Federal 

(ERC), esdevenint 

regidora a conseqüència 

de la victòria del 

Front d’Esquerres del 

febrer de 1936 fins a la 

reorganització municipal 

d’octubre del mateix any, 

fruit de la Guerra Civil.

A l’Ajuntament forma 

part de la Comissió de 

Governació (i Cultura) i 

esdevé presidenta de la 

Junta Local de Protecció 

de Menors i Repressió de 

la Mendicitat.

Ja vídua, el 1961, marxà a 

viure al Brasil amb la seva 

filla, gendre i neta.

Filla i néta de músics, 

n’hereta la vocació. Amb 

una ampla formació 

musical, toca el saxofon i 

el piano, dirigeix corals... 

i esdevé també actriu de 

teatre amateur.

Es casa amb Miquel 

Galceran, dirigent 

republicà que esdevindrà 

alcalde d’ERC i amb qui 

tenen una filla: Antònia.

Durant la Guerra Civil és 

designada regidora de 

Cultura, en representació 

d’ERC, de maig a octubre 

de 1938.

Amb la derrota 

republicana tota la 

família s’exilia a França. 

S’instal·len a Tolosa de 

Llenguadoc, des d’on 

Miquel Galceran esdevé 

un dels dirigents d’ERC 

a l’exili i ella, música de 

prestigi, impulsa multitud 

d’iniciatives culturals com 

l’Orfeó del Casal Català.

Sobreviuen al franquisme 

i tornen de visita al 

poble, però viuen fins 

a la mort a la seva llar 

occitana.


