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Aquests dies hem sabut la mort de la Maria Vidal, a França, a l'edat de 102 

anys. 

La Maria va treballar a casa dels Tarradellas a Barcelona, Cervelló, París i 

Saint Martin-le-Beau. 

A través de la seva història, hem conegut alguns aspectes familiars de la vida 

del president Tarradellas. 

És conegut que Josep Tarradellas va néixer a la casa que porta la placa 

commemorativa, al carrer major; va viure la seva infantesa a Cervelló, però 

quan tenia 15 anys la família es va traslladar a Barcelona. El seu pare, 

Salvador Tarradellas, començà al negoci dels bars, al costat del seu germà, i 

poc després va obrir el seu propi establiment a la Gran Via de Barcelona, i 

s'instal·là en un pis proper. 

A l'època que la Maria entra a treballar al servei dels Tarradellas, el futur 

president ja s'ha casat i té una filla, la Montserrat. Hi viuen en aquest pis de la 

Gran Via amb els seus pares, Salvador i Casilda. És l'any 1934. L'any següent 

a causa de la inestabilitat del moment, que ja havia propiciat la detenció per 

uns dies de Josep Tarradellas, la família decideix traslladar-se a la casa de 

Cervelló, un xalet a la carretera, conegut com a Vil·la Casilda. 

D'aquesta casa, sabem que Salvador Tarradellas va demanar el permís d'obres 

l'any 1934 i que el constructor va ser Ángel Ejarque. 

Per les memòries de la Maria Vidal sabem que eren freqüents les visites de 

personatges polítics a Cervelló, fins i tot el mateix Lluís Companys. 
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Fotografia de la celebració que es va fer, quan van acabar la teulada de la vil·la Casilda: un arròs a la 

riera. 

 

 

Casilda Joan, Montserrat Tarradellas i Salvador Tarradellas a Vil.la Casilda 
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A partir del començament de la guerra civil, la família resta a Cervelló, però el 

llavors Conseller Tarradellas passa la major part del temps a Barcelona.  La 

tardor de 1936 decideixen que és més segur que els pares, esposa i filla es 

traslladin a París, on viuen fins a 1940, quan la segona guerra mundial els fa 

fixar la residència a Saint Martin-le-Beau. Aquell mateix any la Maria Vidal és 

reclamada per la seva família, ara exiliada al sud de França, i abandona el 

servei dels Tarradellas. 

Els pares del president, Salvador i Casilda van morir el 1955 i 1964, 

respectivament,  a Saint Martin-le-Beau, amb el temps, les seves despulles van 

ser traslladades al cementiri de Cervelló. 

La vil·la Casilda va ser confiscada pel govern franquista l'any 1940. El 

president, des de l'exili, va poder recuperar-ne la propietat l'any 1959 i no va 

trigar gaire a vendre-la, per eixugar els seus problemes econòmics.  

La Maria Vidal va fer la seva vida a França, es va casar i va formar una família, 

i va mantenir sempre el contacte amb els Tarradellas, per correspondència o 

visites, la darrera vegada que es van trobar va ser a Cadaqués, l'any 1979. 

Ara, la seva història ha estat recollida, per la seva filla Teresa Cau, al llibre "La 

Filla de la Terra Alta a cals Tarradellas", presentat a Cervelló a la darrera fira de 

Sant Jordi. 
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