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Antecedents 
 
El 15 de juliol de 2007 es va inaugurar a Sort la Presó ∙ Museu «Camí de la Llibertat », 
un espai ubicat a  l’antiga presó del partit  judicial de  Sort  i que  vol mantenir  viva  la 
memòria  dels  episodis  viscuts  pels  evadits  que  van  travessar  les  muntanyes  dels 
Pirineus  per  fugir  de  l’Europa  ocupada  pels  alemanys  durant  la  Segona  Guerra 
Mundial. 
 
De  les  aproximadament  80.000  persones  que  van  travessar  la  frontera  amb  aquest 
objectiu,  2.600  ser  detingudes  a  la  presó  de  Sort.  El museu  neix  amb  una  intenció 
científica, divulgativa, educativa i cultural, conformant alhora un element dinamitzador 
pel  municipi  que  l’acull.  Per  això  vol  atreure  un  públic  ampli  (local,  estatal, 
internacional) interessat en aquests fets, en la mateixa història dels evadits, en els fets 
bèl∙lics  en  general,  o  en  la  cultura  de  la  pau.  Aquest  espai  forma  part  de  la  xarxa 
d’Espais de Memòria que impulsa el Memorial Democràtic de Catalunya. 
 

 
 

El projecte del museu començà a gestar‐se l’any 2001 amb la signatura d’un conveni de 
cooperació  transfronterera dins el marc  legal del Tractat de Baiona  rubricat el 10 de 
març del 1995 entre Espanya i França per a la promoció de les zones veïnes d’ambdós 
països  en  base  al  Conveni Marc  europeu  de  21  de maig  del  1985.  A  rel  d’aquest 
document  es  constituí  un  grup  de  treball  com  a  òrgan  comú  amb  capacitat  per  a 
estudiar  qüestions  d’interès  mutu  i  formular  als  alcaldes  de  Saint  Girons  i  Sort 
proposicions de cooperació. Com a primera acció es  redactà un projecte que sota el 
títol de «El Camí de la Llibertat. La frontera dels Pirineus 1936‐1945» cercà els ajuts de 
la  Comunitat  Europea  corresponents  a  les  iniciatives  comunitàries  Cultura  i 
INTERREGIII. 
 
Paral∙lelament  a  la  presentació  del  projecte  i  un  cop  aquest  va merèixer  l’ajut  del 
programa  INTERREG‐III  van  endegar‐se  tot  un  seguit  d’actuacions  que  van  acabar 
desencadenant  en  la  creació  del museu.  D’ençà  de  la  seva  obertura,  han  visitat  el 
museu més de 7.000 persones 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Les activitats previstes per l’any 2010 es centren en dos àmbits. A nivell d’homenatge, 
la celebració d’un acte de  reconeixement als aviadors aliats que arribaren a Espanya 
després de que els  seus avions  fossin abatuts al  front de guerra. Es preveu comptar 
amb la presència a Sort del pilot més il∙lustre de quants passaren pel Pallars, el general 
nord‐americà Charles Yeager. La  segona actuació, es concreta en  la primera  fase del 
projecte  d’ampliació  de  la  presó‐.museu  que  pretén  museografiar  un  nou  espai, 
dedicat als refugiats jueus. Enguany, es vol abordar la recerca prèvia i l’enregistrament 
de testimonis. 
 
 
1. Acte d’homenatge al General Charles Elwood Yeager 
 
Els  aviadors  aliats  foren  un  dels  grups  més  nombrosos  de  quants  aconseguiren 
penetrar a Espanya. Un cop eren abatudes les seves aeronaus als camps de batalla, la 
resistència  francesa  s’encarregava  de  dur‐los  fins  a  territori  espanyol  perquè  des 
d’Espanya  poguessin  anar  a  Anglaterra  i  reincorporar‐se  als  combats.  Els  pilots  de 
l’exèrcit de  l’aire eren molt apreciats tant per  l’impacte moral que representava pels 
combatents la seva recuperació com per la importància de l’aviació en aquest conflicte 
bèl∙lic on assolí un paper clau en el desenvolupament de la guerra. 
 
La petició de  les ambaixades aliades  fou primordial perquè el govern espanyol els hi 
dispensés un tracte preferent evitant que  fossin empresonats en  les presons  i camps 
de concentració con passà amb  la  resta d’evadits. Els aviadors eren portats a hotels 
dels pobles on eren apressats  i posteriorment als establiments d’aigües termals de  la 
localitat d’Alhama de Aragón (Zaragoza) on romanien fins que se’n feia càrrec  la seva 
representació  diplomàtica  a  Espanya.  El  llavors  tinent,  Charles  Yeager  fou  el  més 
destacat dels pilots que passaren per Sort on arribà a finals de març de 1944. 
 
 
 



 
 

Charles Yeager 
 
El General Charles Elwood “Chuck” Yeager va néixer el 13 de febrer de 1923 a  l’estat 
de West Virgínia (EUA). Ingressa a l’exèrcit l’any 1939 servint com a mecànic d’avions. 
Més endavant, al 1942, va  ser  seleccionat per a dur a  terme un  curs de pilot on va 
mostrar un talent natural als comandaments d’una aeronau. Destinat al Regne Unit, va 
pilotar Mustangs P51 en combat fins que va ser abatut al departament de  la Gironda 
(Aquitània, França) des d’on escapa cap a Espanya passant per la Val d’Aran i Sort. 
 
De  retorn  a  Anglaterra  va  unir‐se  de  nou  al  363è  Esquadró  de  Combat.  Va  ser 
reconegut com el primer pilot nord‐americà en esdevenir “as en un dia” abatent cinc 
avions enemics en una missió, finalitzant la guerra amb 12,5 victòries certificades. 
 
En  acabar  la  guerra,  Yeager  continuà  a  les  Forces  Aèries  dels  Estats  Units  (USAF) 
convertint‐se en pilot de proves. El 14 d’octubre de 1947 va trencar la barrera del so, 
volant amb  l’X‐1 experimental. Va ser també el primer pilot nord‐americà en volar un 
MiG‐15. 
 
Al  1962  va  fundar  l’Escola  de  Pilots  de  Recerca Aeroespacial  de  la USAF,  entrenant 
astronautes per a la NASA i la USAF. Al 1966 assolí el comandament de la 495na Ala de 
Vol, unitat desplegada a sud de Vietnam completant 414 hores de vol de combat. Al 
1968 va ser ascendit al grau de general de brigada. Al 1975, després de ser destinat a 
Alemanya i Pakistan, es va retirar de les forces aèries. 
 
Yeager és el protagonista principal del llibre Escollits per a la glòria (The Right Stuff) de 
Tom Wolfe i de la subsegüent pel∙lícula del mateix nom on fa una petita aparició. 
 
 
Acte d’homenatge 
 
L’Ajuntament de Sort s’ha unit a diverses associacions franceses i suïsses que preparen 
un  homenatge  a  Yeager  per  tal  de  rememorar  l’evasió  que  protagonitzà  al  1944. 
Partint del  lloc on  va  ser  abatut, es pretén que Yeager  realitzi,  al mes d’octubre de 
2010, un periple pels diversos indrets on va passar durant la seva fugida.  
 
L’Ajuntament de Sort, coordina els actes d’homenatge que tindran  lloc a Espanya, en 
col∙laboració  amb  els  organitzadors  francesos  i  amb  participació,  entre  d’altres,  de 
l’Exèrcit de l’Aire d’Espanya. 
 
Programa provisional 
 
• 11.00 h. Recepció d’autoritats a l’Ajuntament de Sort. 
• 11.15 h. Recepció oficial al General Charles Yeager. 
• 11.20 h. Visita a la presó‐museu “El Camí de la Llibertat”. Descobriment d’una placa 

commemorativa. 
• 12.00 h. Visita a l’Hotel Pessets, lloc on el General Yeager s’allotjà al març de 1944. 

Descobriment d’una placa commemorativa. 



 
 

• 12.30 h. Acte oficial d’homenatge al General Charles Yeager al cinema “Els Til∙lers”. 
 
 
2. Ampliació de la presó‐museu 
 
 
Els  jueus  foren un dels grups més nombrosos de quants  cercaren  refugi a  l’Espanya 
franquista. Haim Avni,  l’historiador que ha  treballat més acuradament  aquest  tema, 
conclou  que  uns  37.500  jueus  de  nombroses  nacionalitats  (holandesos,  polonesos, 
alemanys, austríacs, grecs o russos) travessaren els Pirineus entre 1939 I 1944. Segons 
les recerques de Josep Calvet, entre gener de 1940 i agost de 1944, passaren per Sort 
al voltant de 500 jueus, alguns dels quals havien fugit de la residència vigilada a la qual 
els havia assignat el govern de Vichy a Aulus‐les‐Bains (Ariège). 
 
El  projecte  de  creació  del museu  ha  tingut  especial  sensibilitat  pe  retratar  las  seva 
odissea  i  el  seu  sofriment.  Per  aquest motiu  s’han  impulsat  actes  d’homenatge.  En 
concret,  el  dia  21  de  setembre  de  2008,  va  tenir  lloc  un  homenatge  als  jueus  que 
passaren per Sort, comptant amb  la presència de  representants  institucionals  i de  la 
comunitat  jueva  a  Barcelona.  Durant  l’acte,  que  tingué  una  destacada  repercussió 
mediàtica,  s’inaugurà  una  placa  en  record  a  aquests  refugiats.  Posteriorment,  es 
realitzà una representació d’un relat dramatitzat sobre l’epopeia dels jueus que foren 
detinguts a Sort. 
 
Considerant  la  voluntat  de  creixement  del  projecte,  l’Ajuntament  de  Sort  preveu 
ocupar  les plantes  superiors de  l’edifici   de  la presó‐museu. En una primera  fase es 
pretén  museografiar  una  de  les  sales  i  dedicar‐la,  monogràficament,  a  reflectir 
l’odissea dels refugiats jueus i reflexionar sobre l’horror de l’holocaust. 
 
El projecte de museologia ha d’abordar la recerca i l’enregistrament de testimonis per 
tal de facilitar la posterior museografia de la sala. 




