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Les llistes de Trias i Peitx, el Schindler català:  

Treball sobre el documental 

1. Explica qui era Josep Maria Trias i Peitx.  

1.1. Data i lloc de naixement. 

1.2. Tipus de família i nivell social. 

1.3. Activitat professional. 

1.4. Ideologia política. Partit polític del qual va formar part. 

1.5. Activitat política durant la II República. 

2. Quina activitat va desenvolupar als inicis de la Guerra Civil, en ple esclat 

revolucionari a Catalunya? 

3. Què en pensa de la repressió que exerciran els anarcosindicalistes sobre 

persones religioses, creients, burgesos…? Entén per quins motius actuen 

d’aquella manera? 

4. Explica qui era Clara Candiani.  

5. Com va influir Clara Candiani en la vida de Trias i Peitx, tant personalment 

com pel que fa a la seva relació amb França? 

6. En arribar les tropes franquistes a Catalunya, Trias i Peitx rep l’avís que és 

perillós que es quedi a Barcelona. Amb la mort de Carrasco i Formiguera (líder 

d’Unió Democràtica) a mans franquistes  i l’avís que rep, decideix marxar. Com 

va marxar i cap on va anar? 

7. Al principi de ser a França decideix escriure una carta adreçada al govern 

francès. De què els avisarà? Li van fer cas? 

8. Els ciutadans espanyols que decideixen fugir a França, quina acollida 

esperen rebre? Explica com va ser realment aquesta acollida. Què els passa si 

retornen? Pots tenir en compte els següents aspectes que surten en el 

documental: 

a. El decret d’internament d’estrangers indesitjables. 

b. Els camps d’Argelés, Saint Cyprien… 
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c. La separació de les famílies. Només es permet el reagrupament si 

és per tornar a Espanya. 

9. Trias i Peitx formarà part del Centre Nacional Catòlic de París. Des d’aquesta 

entitat treballarà per ajudar els espanyols refugiats a França: 

9.1  Quins són els objectius fonamentals que es va plantejar per ajudar 

els refugiats? 

9.2  Què eren les anomenades fitxes dels espanyols? Descriu com eren i 

perquè les feien servir. 

9.3  Què era el “Servei de mà d’obra” del Centre Nacional Catòlic. 

Explica per què servia  i com funcionava. 

10. En esclatar la II Guerra Mundial, el Centre Nacional Catòlic és clausurat. 

Trias i Peitx i Clara Candiani es casen. Abandonen París per anar a Toulouse. 

Des d’allà impulsarà un programa per revitalitzar pobles semiabandonats: 

10.1 A quins dos pobles va iniciar el programa? 

10.2 Quina va ser la primera reacció dels habitants autòctons? 

10.3 Qui va ajudar a finançar el programa? 

10.4 Va funcionar satisfactòriament, finalment? 

11. Trias i Peitx afirmava que havia ajudat unes 72.000 persones però, 

completament provades, se’n van comptabilitzar unes 26.000. Fes una 

valoració del personatge a partir dels esdeveniments relatats en el documental, 

la seva forma de pensar, les persones que va ajudar i la manera com ho va fer. 

 

 

 

 

 

 


