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combats del Marne uns alemanys
que fins aleshores havien avançat
per Bèlgica i França pràcticament
sense entrebancs. Després de la der -
rota del Marne, les tropes germàni-
ques se situen darrere del riu Aisne,
a la Picardia. Cap dels dos exèrcits
va tenir la capacitat d’avançar i es va
iniciar la guerra de trinxeres. Aquí, a
Craonnelle –en una línia coneguda
com a Chemin des Dames– és on va
perdre la vida, al novembre, el vo-

luntari andorrà, “mort per l’enemic”,
segons consta al full militar. 

Per què hi havia anat? Perquè ca-
sa Huguet no tenia massa mitjans i
va veure en l’exèrcit la possibilitat
d’assegurar-se un plat calent, expli-
quen els germans Pujol Huguet.
“Aleshores tot havia de quedar per a
l’hereu, perquè si es repartien les te-
rres ja no donaven de menjar a nin-
gú, així que la resta havien de mar-
xar a buscar-se la vida fora”,

rememora René Pujol sobre la vida
al país a principi de segle passat.

La casa pairal s’aixeca al centre de
Sant Julià, al costat de l’antic hotel
Glòria. Era una família de sis ger-
mans on quasi tots van haver d’em-
prendre el camí de l’emigració. Sols
que cap a empreses menys perillo-
ses que la guerra, tot i que no menys
aventureres: un d’ells es va establir
com a sastre al Marroc. Alguns es
van quedar més a prop, a Tolosa i
Besiers. 

LA MESTRA PIONERA

Una altra de les germanes va ser
Concepció Huguet Mir. Amb trajec-
tòria també a tenir en compte per a
la història del país: va ser una de les
primeres mestres preparades a
França que van exercir al Principat.
Ella i una altra noia van rebre una
beca per estudiar a Perpinyà. A la
família, relata René Pujol, s’explica
que quan va tornar i va començar a
impartir les classes en francès “el
capellà deia que era la llengua del
diable”. Va posar tant la gent en con-
tra “que fins i tot l’apedregaven pel
carrer”. 

A la tardor del 1914 les forces aliades acon-
segueixen fer retrocedir per primer cop les for-
ces alemanyes, imparables fins aleshores.

Els contrincants se situen separats pel riu
Aisne, a la Picardia, i s’atrinxeren. Allà s’hi va
deixar la vida el lauredià Benet Huguet Mir.   

enet Huguet era el cor-
neta del seu batalló, de-
talla la fitxa militar en-
viada a la família pel

ministeri de Defensa francès. És el
que més recorden ara a la família
sobre un avantpassat que va morir
tan lluny de casa ara fa un segle. “Va
morir durant la guerra, on l’havien
d’enterrar? segur que quedaria al
mateix camp de batalla i se’l recor-
da al monument al soldat descone-
gut”. És el que diu Antoni Pujol Hu-
guet. Ell i el seu germà, René,
conserven escassos detalls de les
històries que els explicava la padri-
na sobre l’oncle desaparegut, el seu
germà. Records esvaïts, el full de
serveis militars i la memòria incerta
d’unes condecoracions enviades
per l’exèrcit que amb els anys no te-
nen clar on han anat a parar. 

Benet Huguet s’havia enrolat com
a voluntari en aquella guerra tan
aliena i va formar part del segon cos
de marxa de la Legió Estrangera
Francesa, la mateixa en la qual es
van integrar prop d’un miler de ca-
talans, segons la recerca realitzada
pels historiadors Joan Esculies i Da-
vid Martínez Fiol, recollida a 12.000!

Els catalans a la Primera Guerra

Mundial. 
Nascut el 12 d’abril del 1885, el

corneta andorrà va morir als 29
anys, pràcticament en els primers
mesos de la Gran Guerra, que havia
esclatat al juliol. La batalla de l’Ais-
ne va començar al setembre, des-
prés que les tropes francobritàni-
ques aconseguissin fer enrere als

El corneta de la batalla de l’Aisne
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