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Presentació

Presentació
El propòsit d’aquest document ha estat compilar i resumir algunes de les informacions més
contrastades que diversos autors han publicat en els darrers temps sobre el fenomen del desplaçament
forçat a Catalunya durant i després de la Guerra Civil espanyola. L’objectiu no és altre que oferir una
eina de fàcil lectura, que complementa la Guia Didàctica per a l'educador del programa Escoltem els
Refugiats, per a què els mestres de Secundària i Batxillerat la puguin emprar i transmetre als seus
alumnes.
Es tracta d’una eina pensada per a què els nois i noies coneguin de ben a prop les circumstàncies
i els motius pels quals una persona ha hagut de fugir i abandonar la seva llar en contra de la seva
voluntat, creuar fronteres, i establir-se en un nou país, en aquest cas, el nostre.
Tenim la convicció que proveir de materials específics l’àmbit educatiu és indispensable a l’hora
de fomentar els valors de tolerància, respecte i solidaritat entre els més joves, conscients que
és fonamental generar un esperit crític sobre els problemes de la vida real. I pensem també, que
d’aquesta manera estenem el mandat propi de l’ACNUR de protegir les persones que s’han vist
desarrelades a la força, els refugiats i desplaçats, i ho fem tot despertant les consciències de les
societats que les acullen.
Per a la seva realització hem comptat amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD) i l’Ajuntament de Barcelona, que han confiat de nou en l’ACNUR per seguir
desenvolupant la tan necessària tasca de l’Educació per al Desenvolupament i l’Educació en Valors
per crear tots plegats una societat més justa.
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Justificació
Aquest document té la voluntat de mantenir viva entre els més joves la memòria sobre l’exili, la
migració forçada, i les seves conseqüències, integrant aquest concepte i assumint-lo dins la història
recent del nostre país.
I és que cal recordar que fa poc més de 75 anys que a l’Estat Espanyol dos bàndols –el rebel i el
republicà- es van enfrontar en una cruenta Guerra Civil que va portar milers de catalans i espanyols
a fugir de casa seva, en alguns casos abandonant fins i tot el país, en un exili del qual alguns no
retornarien mai. D’aquest període podem quantificar el nombre d’exiliats, retornats, morts, orfes,
afusellats, etc., però resulta impossible mesurar el patiment i el dolor que van sentir tants milers de
persones en unes condicions inhumanes.
Des del punt de vista cronològic, s’ha treballat el document en base a dues etapes:
1936-1945: Període en el qual apareixen els primers desplaçats, essent persones que volen
incorporar-se al bàndol més coherent amb les seves idees. Abarca des del principi de la guerra, la
fugida dels primers mesos de 1939, i fins al final de la Segona Guerra Mundial, moment en què es fa
evident la perspectiva d’un llarg exili.
1945-1975: Període que s’estén des del final de la guerra europea fins a la mort del dictador.
S’ha procurat sintetitzar la informació disponible, i alhora, s’ha intentat exemplificar el fet de la
fugida i l’exili en la figura tant de personatges representatius com en la dels exiliats anònims. S’ha
descartat personatges molt significatius des del punt de vista polític, com càrrecs públics, dirigents
de partits, sindicalistes, etcètera, i reforçat la idea que l’exili va estar protagonitzat per persones
anònimes en molts casos, que van haver de deixar enrere tota una vida.
Per intentar l’aproximació, s’ha pres tres exemples:
• Pau Casals va ser un artista compromès i reconegut mundialment. El seu perfil és fàcilment
identificable pels alumnes de l’ESO i en ell trobem el cas d’algú que va morir a l’exili
mantenint el seu compromís catalanista i antifeixista.
• Mercè Rodoreda, també coneguda i, probablement, llegida pels alumnes, és l’exemple de qui
va tornar a Catalunya i va reflexionar sobre les circumstàncies de l’exili i els sentiments dels
exiliats a la seva obra literària.
• L’exiliat anònim, el perfil majoritari -i entre els quals s’hi compten segurament besavis i
avantpassats dels nois i noies de l’aula-, com a testimoni de qui va patir les pitjors condicions
tant en la seva fugida, com en l’assentament en països d’acollida i, donat el cas, en el seu
retorn.
Per confeccionar el següent resum, s’han consultat els textos que es relacionen al final.
No són una mostra exhaustiva de la bibliografia existent sobre l’exili republicà, però
pràcticament tota està disponible a les biblioteques públiques i, fins i tot, a la xarxa.
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Introducció
De la República a la Guerra Civil
El 14 d’abril de 1931 es proclamava la República Espanyola. El sistema monàrquic queia, esgotat pels
continus casos de corrupció econòmica i política i per la seva manifesta incapacitat per resoldre
els problemes del país.
La II República naixia així amb l’entusiasme de gran part de la població que veia en ella la possibilitat
d’encetar un període de progrés social i cultural com mai s’havia viscut. També ho feia amb
l’esperança de consolidar un sistema polític democràtic que acostés el país a les nacions europees.
La primera fita important de la nova República va ser la promulgació de la Constitució, que establia
per primera vegada el sufragi universal (definitivament amb el vot de la dona), definia un Estat
laic, obria les portes a la Reforma Agrària i a la solució dels problemes d’encaix dins l’Estat de les
nacionalitats històriques, entre d’altres punts força importants.
Però no naixia sense problemes. Des del primer moment va haver de fer front a aquelles forces que
havien sostingut la monarquia: un exèrcit antiquat i inoperant, la jerarquia eclesiàstica i els grans
latifundistes. Tots ells veien perillar els seus privilegis.
Altres forces, tant des de l’extrema dreta com de l’extrema esquerra treballaven amb intencions
revolucionàries per a la caiguda de la República. Per a totes elles, la consolidació de la República
volia dir perdre l’oportunitat de dur endavant el seu ideal de nova societat revolucionària.
La constant inestabilitat parlamentària i les profundes divisions entre els mateixos partits de la dreta
i també de l’esquerra van fer inviables moltes de les lleis que es van elaborar amb profundes reformes
socials. Sí, en canvi és de destacar la gran tasca cultural i d’ensenyament que es va produir. Es van
construir moltes escoles i l’alfabetització de la població, especialment rural, va fer un pas de gegant.
En aquest sentit cal destacar la gran tasca realitzada per la Generalitat de Catalunya amb la creació
d’una extraordinària xarxa d’escoles i la formació de tota una generació de mestres en les més
avançades propostes pedagògiques del moment.
L’ambient de violència social amb nombroses vagues, la repressió brutal exercida per part de policia
i exèrcit, els aixecaments populars i reaccionaris i l’acostament entre els partits més dretans amb
els grups feixistes i els conspiradors militars, van posar en marxa un aixecament, dirigit per diferents
generals, en contra de la legalitat republicana i en defensa violenta dels seus privilegis particulars.
L’aixecament va ser reprimit en un primer moment a Madrid, Barcelona, València, Bilbao i en la
majoria de les grans ciutats sota l’acció conjunta d’obrers, soldats i forces de la policia. El govern,
sorprès pels fets, no va reaccionar amb la mesura necessària i van ser les organitzacions obreres
(partits i sindicats) les que es van mobilitzar formant espontàniament milícies, que van imposar
a molts llocs el repartiment d’armes a la població, donant així la primera resposta a la violència rebel.
No obstant, amb l’aixecament definitiu del 18 de juliol de 1936, en el qual s’imposaria al general
Franco com a director i cabdill del bàndol rebel, es va iniciar una cruel guerra civil. L’avançament
constant dels exèrcits rebels va fer impossible la defensa de la República per part de tots aquells
partits, forces socials i populars que lluitaven per la legalitat republicana.
Paral·lelament a l’avanç de les forces franquistes, s’anava produint als dos bàndols una repressió
dirigida contra les persones que pensaven de manera contrària als seus principis. I per aquesta raó,
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ja des del primer dia de la guerra, es van produir diferents moviments de refugiats que escapaven
de la situació de violència, les possibles represàlies polítiques dels controladors de la zona o, fins
i tot, de l’obligatorietat d’allistar-se a l’exèrcit o les milícies.
Aquests moviments, petits en principi, van anar augmentant constantment entre la població civil, que
fugia tant dels atacs de la proximitat dels fronts de guerra com, sobretot, de les violentes repressions
que es produïen amb l’avanç de les tropes franquistes.
Grans desplaçaments es van produir també per posar fora de perill a civils i, molt especialment
a infants, portant-los fins i tot a països estrangers. Catalunya va ser l’últim reducte de la resistència
republicana i també el darrer receptor de refugiats que venien fugint davant les tropes franquistes.
També va ser des de Catalunya des d’on van sortir els grans contingents de refugiats que creuaven
la frontera cap a França, en un flux constant de persones que es va allargar fins que l’1 d’abril
de 1939 la Guerra Civil espanyola va finir amb el triomf dels rebels.

Els primers fugitius: els desertors
Entre els primers exiliats, en començar la Guerra Civil, es troben de forma majoritària adolescents
que no volien combatre i a qui llurs famílies varen enviar fora d’Espanya per tal d’evitar la seva
previsible mobilització. Foren acollits en la major part dels casos per parents i amics a Europa
i Amèrica, tot i que avui no resulta possible quantificar-los.
A finals del 1936 tant per part republicana com pel bàndol rebel, es van dictar ordres de prohibició
de sortir d’Espanya als homes compresos entre els 20 i els 45 anys(pel que fa al bàndol republicà)
i entre els 18 i els 40 anys (els del bàndol rebel), considerats tots ells en edat militar.
Tot i aquestes mesures no es va poder evitar l’èxode clandestí massiu protagonitzat durant la guerra,
sobre tot a través dels Pirineus.
També cal comptar com a pròfugs i desertors tots aquells espanyols que residint a l’estranger
i malgrat ser mobilitzats per tornar a Espanya i combatre, no ho varen fer.
Tots ells es poden considerar exiliats, en aquest cas, per raons de consciència.
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BLOC I - Bàndol rebel
Exiliats franquistes (1936-1939)
Després de la rebel·lió militar frustrada el juliol del 1936 a Catalunya, la Generalitat procurà la sortida
a l’estranger de totes les persones amenaçades que no estiguessin directament implicades
en la rebel·lió militar (concedint visats i passaports). Eren persones considerades de dretes que
volien fugir de previsibles represàlies per part de grups incontrolats dins el desordre que es va viure
els primers mesos a la zona republicana. Cal destacar la tasca de Josep Maria Espanya (conseller
de Governació), Ventura Gassol (conseller de Cultura) Jaume Miravitlles (periodista), Joan Casanovas
(president del Parlament de Catalunya) o Pere Bosch Gimpera (rector de la Universitat).
França va rebre a partir de juliol de 1936 una primera onada de refugiats que es mantingueren per
poc temps i que retornaren a territori controlat pels rebels (Pamplona, Burgos, Sant Sebastià i Sevilla
principalment).
Dels homes en edat militar que retornaven a l’Espanya franquista, uns eren incorporats a files
formant part dels requetès (Tercio de Nuestra Señora de Montserrat) i d’altres passaven a formar part
de diferents estaments militars o del dit Movimiento (falangistes, majoritàriament).
Un grup de 600 franquistes embarcaren amb tota tranquil·litat a Caldetes, el 16 de març de 1938,
desembarcant sense problemes a Portvendres, a França on els rebé el representant franquista
Fernando Pedroso. Posteriorment els malalts foren traslladats a Irun i la resta al camp de la Lioure
a Chomerac (Ardeche, França).
Les evasions a França foren tan considerables que el consolat francès a Barcelona aconseguí que
el buc Alfa, de la línia d’Arger, fos destinat al trajecte Barcelona - Marsella¹. França va publicar
oficialment la relació de 6.630 persones sortides en vaixells francesos, entre els quals hi havia 2.142
religiosos i religioses i 868 nens.
Entre els evadits figuraven membres de famílies burgeses i aristocràtiques com ara Molins,
Viladomiu, Más Bagá, Caralt, Fabra, Muntadas, Garriga-Nogués, Sentmenet, Delas, Güell, etc...
El cardenal Vidal i Barraquer és un dels personatges més significats dels que varen poder fugir.
Entre juliol i desembre de 1936 hi ha una relació de 515 noms que comprenen generals, caps i oficials
de l’exèrcit i de l’armada, alts funcionaris, polítics significats, sacerdots, els seus familiars, etc...²
Finalment hi ha una altra llista, dins del mateix any 1936, de 1.598 persones que pogueren embarcar
en bucs noliejats pel govern francès³.
Aquesta actuació del govern català de facilitar-los la sortida del país no tingué correspondència
de cap tipus per part de les autoritats rebels.
El fet que aquest corrent migratori fos clandestí impedeix la seva quantificació amb exactitud.
Amb l’allau de refugiats republicans cap a França anaven també presoners franquistes, abandonats
pel seus guardians durant la fugida. Traslladats a Port-les-Bains van ser tractats com a presoners
de guerra. En total sortiren 6.390 persones.

1. Carlos Sentís, Catalanes en San Sebastián, en Cataluña en la Guerra Civil Española, La Vanguardia, Barcelona,14/9/1986 (pàg. 214)
2. Borja de Riquer i Enric Ucelay de Cal. Els catalans de Burgos, en Arreu, número 5 , 22-28 de novembre 1976 (pàg. 42)
3. Solé i Sabaté, La repressió a la rereguarda de Catalunya (1936-1939) (pàg. 179-186)
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Evacuats per la marina italiana¹
NOM DEL VAIXELL

DATA

PORT DE SORTIDA

Principessa María

24/07/36

Barcelona

Tevere

27/07/36

Barcelona

Urania

29/07/36

Barcelona

Principessa Maria

31/07/36

Barcelona

Tevere

02/08/36

Barcelona

Urania

06/08/36

València

Principessa Giovanna

07/08/36

Barcelona

La División Azul (1941-1943)
Tot i que Espanya no participà oficialment a la II Guerra Mundial, Franco (per tal de mantenir
la neutralitat amb Alemanya i compensar l’ajuda de Hitler a la Guerra Civil, que col·laborà amb
la Legió Còndor) va oferir la creació d’un cos de voluntaris. Es tractà d’una divisió completa, composta
per 18.104 homes, dels quals la meitat eren militars de carrera i molts falangistes veterans
de la Guerra Civil, així com estudiants de diferents universitats. El nom d’aquesta divisió (División
Azul) prové de la negativa dels falangistes a canviar la seva camisa de color blau que els distingeix,
per la corresponent a l’uniforme alemany. Participà al setge d’Stalingrad on sofrí nombroses baixes.
Les pressions dels aliats sobre Franco el portaren a unes negociacions que finalitzarien amb la
repatriació esglaonada de tots els soldats espanyols a partir de l’octubre de 1943. Després de la
dissolució de la División Azul el 1943 alguns soldats espanyols rebutjaren tornar a Espanya. Hi va haver
també voluntaris espanyols en altres unitats alemanyes principalment en les Waffen-SS.
També va haver molts voluntaris que creuaren la frontera espanyola furtivament per Lorda. Les noves
unitats foren anomenades col·lectivament la Legión Azul i integrades a la 121a. Divisió d’Infanteria.
Finalment s’ordenà la repatriació d’aquesta unitat al març de 1944. Tot i això, també en aquest cas
una part dels soldats es negaren a tornar a Espanya restant repartits per diferents unitats alemanyes,
combatent a Letònia, Iugoslàvia, contra la resistència francesa als Pirineus, contra l’exèrcit rus
a Pomerània i fins i tot lluitant els últims dies a Berlín contra les tropes soviètiques.
En total, uns 47.000 soldats serviren en la División Azul a Rússia. Entre 4.500 i 5.000 varen morir, més
de 8.000 ferits i aproximadament uns 500 var ser fets presoners de guerra per l’exèrcit rus. Tant sols
uns pocs pogueren sobreviure als anys de treballs forçats i captiveri.
Mentre que la major part de soldats alemanys, italians, romanesos i d’altres nacionalitats foren
posats en llibertat després de cinc anys en camps d’internament, la major part dels presoners
de guerra espanyols de la División Azul hagueren d’esperar fins a 12 anys.
Els 219 homes que sobrevisqueren, foren repatriats d’Odessa a Espanya l’any 1954, arribant al port
de Barcelona en el vaixell Semiramis, noliejat per la Creu Roja.

1. Alcofar, J.L., La marina italiana en la guerra de España (1975, pàg. 317, apèndix VII)
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BLOC II - Bàndol republicà
Els desplaçats
Tal com les tropes franquistes anaven avançant, milers de persones es desplaçaven cap a les zones
republicanes properes buscant refugi. Principalment eren infants enviats per les seves famílies
a zones segures i Catalunya va ser el darrer lloc on podien trobar una zona segura. La caiguda
de territoris com Extremadura, Castella i, finalment els fronts del Nord i l’Aragó, van concentrar
a Catalunya aquesta diàspora que fugia de la guerra i també de les represàlies que s’esperaven
per part dels vencedors.
Cap a finals de 1938, una gran quantitat de persones de la zona republicana van anar concentrant-se
a Catalunya, i finalment, es dirigirien a la frontera francesa. Durant els últims mesos de la guerra,
els desplaçats i evacuats procedents d’altres terres de la Península, arribà a ser quasi un terç
del cens català del 1936. En aquest cas, Catalunya va fer un gran esforç des de les institucions
de la Generalitat, organismes públics diversos, ajuntaments, organitzacions i associacions privades,
comitès d’ajut, etc., i és que tots van participar en acollir els que fugien, duent a terme una gran
demostració de solidaritat sostinguda, que va realitzar la societat catalana en el seu conjunt i arreu
del país. A més, gràcies als nombrosos estudis locals i comarcals, les memòries, biografies, relats
i testimonis, podem conèixer les circumstàncies i les relacions que es van establir entre les persones
acollides i la població autòctona.
En una situació excepcional de crisi i de guerra, l’arribada de vells, dones i infants refugiats, evacuats
i desplaçats, majoritàriament de petits nuclis urbans o d’àrees rurals a Barcelona i el seu entorn,
plantejava problemes molt seriosos d’acollida, avituallament, sanitaris i fins i tot educatius. Alguns
estudis calculen que els infants van ser quasi quatre-cents mil, repartits per tot el territori.
Malgrat els enfrontaments i picabaralles que es van produir entre institucions, organismes i amb
la població en una situació d'emergència sense precedents, l’esforç va ser immens i generalitzat, amb
el resultat de milers d’actes de solidaritat individual i col·lectiva que ens hauria d'enorgullir
de la nostra història recent i servir de guia en la actualitat davant aquells que busquen refugi
actualment a Catalunya. En creuar la línia fronterera, passaven a ser refugiats, expatriats, exiliats
i persones que deixaven enrere els seus llocs d’origen, procedents de tot l‘Estat espanyol, les seves
famílies, les seves professions, la seva llengua...

L’exili republicà
L’exili espanyol i català va ser un fenomen únic, per la seva importància numèrica, el seu
desencadenant i pel component sociològic dels exiliats. Una altra característica diferencial va ser
la seva durada de quasi quaranta anys, durant els quals la repressió del règim feixista va produir un
constant degoteig d’exiliats i de sortides forçades cap l’estranger, de polítics, intel·lectuals i artistes.
La major part dels milers de refugiats que sortiren per la frontera francesa arrossegant amb ells
dones, infants i persones grans, tenien alguna relació amb la defensa de la República, com militars,
funcionaris, sindicalistes, intel·lectuals, artistes i gent que havia defensat la legitimitat del govern
democràtic enfront del cop militar, en el seu àmbit familiar, professional o polític. L’esperada reacció
dels vencedors en una o altra banda de la línia militar aconsellava la fugida.
Des de finals de gener del 1939 fins a mitjans de febrer, els refugiats procedents de Catalunya van
inundar el sud de França i començava per a ells un llarg camí de refús, penalitats, exili i l’alternativa
entre tornar a l’estat espanyol, arriscant-se a la represàlia, la presó i fins i tot una condemna a mort o,

> 10

Catalunya i l’exili (1936-1975)

Bloc 2 | Bàndol republicà

d’altra banda, mantenir-se a l’estranger tot esperant un canvi que, malauradament, trigaria quatre
dècades en produir-se.
Una part dels exiliats va tornar a fer el camí en sentit contrari, fent front a una diversitat de situacions
de “depuració” de responsabilitat, plena de revenges, humiliacions, irregularitats legals i de capricis
del vencedors.
Un grup important d’exiliats, professionals, artistes, intel·lectuals i polítics acabaren viatjant a països
llatinoamericans, especialment a Mèxic, país que els va acollir i en contrapartida va rebre la que
probablement sigui la major injecció de talent i experiència professional i intel·lectual que hagi rebut
mai cap país a la història moderna.
Cal dir, però, que la majoria d’exiliats va
quedar-se a França i va participar en la guerra
europea lluitant contra les tropes alemanyes,
especialment els més joves i ja entrenats per
tres anys d’enfrontament bèl·lic a Espanya.

Els primers exiliats (1937-1938)
Podem donar veritablement aquest nom als
anomenats nens de la guerra, aquells que les
seves famílies van fer marxar d’Espanya per tal
d’evitar-los els desastres propis d’un conflicte
bèl·lic.

PAIS

NOMBRE

França

17.489

Bèlgica

5.130

Rússia

3.291

Anglaterra

3.826

Mèxic

442

Els principals països d’acollida foren França,
Bèlgica, la Unió Soviètica, el Regne Unit i Mèxic.
En menor mesura també anaren a Suïssa,
Dinamarca i Holanda. Aquests desplaçaments
tingueren lloc de forma majoritària en diferents
onades durant els mesos de març de 1937 i
octubre de 1938.
Un cas paradigmàtic és el de 442 nens
espanyols, anomenats de Morelia, perquè se’ls
instal·là en aquesta ciutat mexicana, i que van
rebre fins i tot ensenyament en una escola que
es creà per a ells i que fou dirigida per l’esposa
del President de la República Mexicana, Amalia
Solórzano.
Val a dir que una part dels infants que anaren
a França (12.831) i a Bèlgica (3.798) foren
repatriats en acabar la guerra, tornat
amb els seus pares, o bé a Espanya.
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El gran èxode (1939-1945)¹
Durant la Guerra, Catalunya es convertí en terra
de refugi per a centenars de milers de ciutadans
de la resta d’Espanya que buscaven sortir
d’alguna manera en direcció a França.
La fugida cap a l’exili sota els bombardeigs
franquistes, l’encreuament de la frontera
francesa el febrer de 1939 i la rebuda per part
dels militars i una part de la població civil
francesa es pot considerar con un dels fets més
tristos, humiliants i desastrosos pels refugiats
republicans. Hi va haver diferents causes,
les principals van ser:

Refugiats a Catalunya
durant la Guerra Civil
Astúries i Santander

121.000

Euskadi

50.000

Extremadura i Castella la Nova

339.000

Andalusia

153.000

Aragó

39.000

• Negativa francesa a permetre de creuar
la frontera. Fins la nit del 27 al 28 de gener
no s’autoritzà el pas de dones i criatures.
Tres dies després s’autoritzà el pas de ferits.
• Manca de previsió del nombre de refugiats
(es pensava que serien uns 2.000).
• L’espoli de tots aquells objectes de valor
que portaven a sobre els exiliats, incloent-hi
l’entrega de les armes (aquesta condició força
raonable per arribar a un país estranger
i en pau).
Unes 465.000 persones creuaren la frontera
amb França l’hivern de 1939. Un èxode que
prèviament havia passat de Madrid a València,
després a Barcelona, Figueres i, finalment,
a la frontera amb el país veí. Poques setmanes
abans de la fi de la guerra, l’Informe Valière
realitzat a petició del Govern francès estimava
el 9 de març de 1939 la presència d’uns 440.000
refugiats a França, dels quals 170.000 eren
dones, infants i ancians, 220.000 soldats
i milicians, 40.000 homes útils civils i 10.000 ferits.

Procedència dels exiliats a través de
la frontera amb França l’any 1939²
REGIÓ

%

Catalunya

36,5

Aragó

18

Llevant

14,1

Andalusia

10,5

Castella – La Manxa

7,6

Nord d’Espanya

8,1

(País Basc, Santander, Oviedo)

1. L’evolució de l’exili durant la guerra civil, la posterior republicana i llur evolució fins l’any 1975 (podeu consultar-la a l’Annex)
2. Rubio, Javier (1977), La emigración de la guerra civil de 1936-1939 (pàg.265-275)
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L’acollida a França
Els camps de concentració
Tot i tenir en compte que la definició de camps de concentració inclou una forma de càstig o
d’explotació de qui en ells estan reclosos, val a dir que la situació original dels exiliats espanyols
internats en els camps francesos s’acostava més a la d’un camp de concentració que a la d’un de
refugiats, segons els posteriors criteris establerts per la Convenció de la ONU sobre l’Estatut dels
Refugiats de 1951. Prova d’això és que a la major part de la bibliografia consultada es parla sempre
de camps de concentració, que no hem de confondre amb camps d’extermini.
Les condicions a què es van veure abocats els exiliats van ser conseqüència d’una actitud poc
receptiva per part del govern francès i d’un cert menyspreu envers els espanyols, caracteritzats per:
• Campanya de la premsa xenòfoba de dretes contra el perill de la invasió “roja” representada per
aquest quasi mig milió de persones a qui, de forma especial pel que fa als combatents, acusaven
d’utilitzar les dones i els infants per a protegir-se i als que qualificaven de: êtres repoussantes,
malpropes, fuyards, déserteurs et des indésirables (sers repulsius, bruts, fugitius, desertors
i indesitjables).
• La imprevisió de les autoritats franceses (malgrat avisos des de diverses fonts) van fer que no hi
hagués un mínim d’instal·lacions preparades per acollir els combatents i el personal civil.
• La negativa de posar a disposició dels ferits
i malalts que arribaven de Catalunya (més de
10.000) els serveis sanitaris militars, ja que la
xarxa hospitalària civil era insuficient davant
l’allau de refugiats.

L'emigració dels Països Catalans
en acabar la Guerra Civil

• Diferència de tracte als refugiats:
• Dones, criatures i gent gran (en total
141.000) van ser evacuats a camps
d’acolliment improvisats a l’interior de França
amb unes condicions mínimes necessàries.
• Contràriament, els combatents varen ser
concentrats en “camps” de refugiats que només
eren una gran extensió de sorra, envoltada de fil
ferrades, menys pel cantó del mar.

Imatge 1. Entre fil ferrades, de DIAZ ESCULIES,D. (pàg. 30)
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“I ja som a terra francesa, terra d’exili, de dolor, de sofriments, on havíem de començar
un altre calvari, llarg i difícil, ple d’obstacles i de misèria”.... “Hospitalitat? Camps
de concentració, fil ferrades, barraques, polls, puces, epidèmies, gana i fred...” ¹
• Mancança del mitjans d’higiene més bàsics: ni barraques, ni aigua, ni latrines, ni cuines. Resultat:
aparició de sarna, polls i disenteria acompanyades de malalties com tuberculosi, conjuntivitis, tinya, etc.
“Ciutat de derrota. Haver estat vençuts no era prou. No hi havia fusta. Però cal fer
quelcom contra els dies ventosos i les nit fredes. Amb quatre o cinc mantes és possible
de bastir una xabola, si els canyissars no han estat arrasats. Què hi fa que les xaboles
hagin d’ésser tan baixes de sostre que només sigui possible de romandre-hi estès
o assegut! Fa fred, fa vent. Que no plogui!... Els sostres de manta deixen passar aviat
l’aigua, i mentre la pluja duri hom tremolarà i petarà de dents. El llit de cada home
és l’empremta que el seu cos ajagut deixa a la sorra...” ²
Com succeeix en qualsevol exili, les principals víctimes de la precarietat dels camps van ser els nadons.
Al principi nou de cada deu nadons morien per desnutrició, fred, manca d’higiene... La immensa tasca
duta a terme de forma desinteressada per la suïssa Elisabeth Eidenbenz, qui havia lluitat al costat dels
republicans a la guerra, va pal·liar la tràgica situació. Eidenbenz va recaptar els mitjans necessaris per
posar en marxa al Rosselló, a la ciutat d’Elna, una maternitat, anomenada la maternitat suïssa -obra
d’una fundació humanitària d’aquesta nacionalitat, concretament de la secció del SCI (Servei Civil
Internacional)-, que va ajudar a què els 597 infants nascuts a Elna, a més de tots aquells que els pares
i mares del camps propers (Sant Cebrià, Argelers, el Barcarès i Ribesaltes) hi van enviar, poguessin
salvar la vida. Aquest centre restà obert des de 1939 fins a 1944³.
Als patiments físics cal afegir el patiment moral pel tracte vexatori i humiliant per part dels
soldats francesos. Lluny de ser tractats com a militars de l’exèrcit d’un estat democràtic reconegut
internacionalment, van ser tractats com a presidiaris posats sota la custòdia de tropes colonials
senegaleses i espahís.
Segons Javier Rubio, la distribució inicial dels refugiats espanyols en els camps de concentració
dels Pirineus Orientals a mitjans de febrer fou la següent⁴:

CAMPS DE CONCENTRACIÓ

REFUGIATS

% DEL TOTAL

Total Rosselló

180.000

65

Sant Cebrià

100.000

36

Argelers

80.000

29

Camps del Vallespir

65.000

24

Camps de la Cerdanya

30.000

11

Total Departament

275.000

100

1. Ramon Moral, (soldat) citat a Vilarroya, J. Desterrats (pàg. 17-18)
2. Agustí Bartra, escriptor terrassenc, citat a Vilarroya, J, Desterrats (pàg. 36-37)
3. Sole, F. i Pujol, E. Exilis (pàg. 53)
4. Vilarroya, J, Desterrats (pàg. 35)
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Els exiliats a França durant la II Guerra Mundial
Treballa, lluita o te’n tornes al teu país. Amb aquesta frase podem resumir l’actitud del govern francès
en esclatar la Guerra Mundial.
Un Decret obligava els estrangers sense nacionalitat (entre els 20 i els 48 anys i als beneficiaris d’asil,
situació aquesta en la que es trobaven els republicans) a prestar serveis per les autoritats franceses
de la següent manera:
• Ésser contractats a títol individual per patrons agrícoles o industrials, suplint d’aquesta manera
la manca d’obrers temporers.
• Apuntar-se a una Companyia de treballadors estrangers (CTE): destinats de forma especial
a la fortificació de les línies de defensa francesa, línia Maginot i la frontera italiana així com
en la instal·lació de la Pipe-Line (un oleoducte submarí que creuà el Canal de la Manxa).
• Ingrés a la Legió Estrangera: suposava prestar servei durant 5 anys.
• Regiments en Marxa de Voluntaris Estrangers (RMVE): comportava oferir els serveis pour la durée
de la guerre (per la durada de la guerra).

Camps de concentració i centres d'alberg Catalunya Nord

Imatge 2: Entre fil ferrades, de DIAZ ESCULIES, D. (pàg. 102)
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Primers retornats a Espanya
Alguns espanyols tornaren a Espanya (es calcula el seu nombre en uns 200.000) la primavera de 1939,
amb l’esperança de refer la seva vida, però es trobaren, malgrat la propaganda feta als camps
de refugiats pels cònsols franquistes, amb una implacable repressió.
Unes 40.000 persones a Catalunya i 30.000 al País Valencià van ser jutjades per consells de guerra
entre el 1939 i el 1945.
L’estat de guerra declarat el 1939 no fou derogat fins el 1947.
Molts dels soldats exiliats que tornaren a Espanya, repatriats pel govern francès, foren destinats
a batallons de treballadors i després obligats a fer el servei militar.

De les companyies de treballadors als camps d’extermini nazi
No va pas millorar la situació dels exiliats republicans amb l’ocupació alemanya del territori francès.
La mancança que tenia l’exèrcit alemany d’ocupació de mà d’obra el resolgué incorporant a un gran
nombre d’exiliats lliurats pel govern de Vichy com a presoners de guerra a l’Organització Todt,
que els destinà a les obres del mur de l’Atlàntic o altres projectes.
D’altres, rere l’ocupació de París pels alemanys, sorpresos en els camps de concentració, treballant
en les CTE o en els RMVE, o bé col·laborant amb la Resistència francesa, foren fets presoners
i traslladats als camps d’extermini.
Els republicans arribats a Alemanya provenien fonamentalment de¹:
• Els stalags (membres dels Batallons de Marxa i de les Companyies de Treballadors).
• Ràtzies de la Gestapo contra la resistència francesa (on s’havien incorporat molts espanyols).
• Trasllats de contingents de mà d’obra voluntària amb finalitats laborals.
Els components de les dues primeres categories anaren a parar als camps de concentració
i extermini. Principalment a Mauthausen que fou un d’ells i el que major nombre d’exiliats espanyols
contenia, uns 70.000. D’aquests, 5.000 moririen allí.
Amb la invasió alemanya de França, grups de funcionaris germànics es traslladaren a territori francès
on van començar a segrestar personalitats republicanes. El cas més paradigmàtic és el del President
de la Generalitat, Lluís Companys, qui fou lliurat a Franco, i afusellat a Barcelona el 15 d’octubre
de 1940 a l’edat de 58 anys després d’un consell de guerra sumaríssim, sense garanties processals
i avui considerat il·legal.

1. Díaz, D, Entre filferrades... (pàg. 178)
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Diferenciació política i socioprofessional de l’exili
No podem obviar que la sort dels exiliats no fou la mateixa en funció de la seva procedència social.
Ni els intel·lectuals ni la classe política anaren a parar als camps de concentració.
Un important nucli dels intel·lectuals arribà a Tolosa de Llenguadoc i s’hostatjà a Pompiers, gràcies
a la col·laboració del Comitè Universitari d’Ajuda encapçalat per Camil Soula. Posteriorment, 23 d’ells
anaren al castell de Roissy-en Brie, a 30 Km. de París. Entre ells: Mercè Rodoreda (escriptora) o Joan
Oliver (que emprà com a poeta el pseudònim de Pere Quart).
A l’Isle-Adam arribaren entre d’altres Carles Riba (escriptor) o Ferran Soldevila (historiador). El grup més
nombrós s’establí a la Residència de Montpeller. Alguns d’ells acabarien exiliant-se a Amèrica llatina.
D’altra banda, una gran part de la classe política, proveïda dels seus passaports, es dirigí fins a París
des d’on, en molts casos, van embarcar també cap a països llatinoamericans.

L’exili cap al Nord d’Àfrica
Abans de la conquesta de Menorca per les tropes franquistes, un grup de 450 republicans salparen amb
el creuer anglès Devonshire rumb a Marsella i un altre petit grup cap a Alger en el motoveler Carmen Picó.
Molts dels republicans que sortiren de la zona central d’Espanya fugiren cap els ports de Gandia,
Alacant, Cartagena, Almeria i València, des d’on sortiren cap el nord d’Àfrica durant el mes de març.
Molts d’ells ho van fer en els vaixells Marítima i el Lezardieux des del port de València; el mercant
Ronwyn, els carboners African Trader i l’Stanbrook des d’Alacant, i el petrolier Campillo des del port
de Cartagena. Es calcula que així van escapar un total de 15.000 persones.
El desembarcament a Orà (Alger), com succeí amb el pas de la frontera francesa, tingué rivets
de dramatisme, ja que el vaixell britànic Stanbrook, carregat amb quasi 3.000 persones, arribà el 29
de març, però no li fou permesa l’entrada a port fins al 6 d’abril. Si bé les dones, infants, malalts
i ancians van ser desembarcats en els primers dies, la major part dels refugiats van haver d’esperar
quasi un mes per poder baixar a terra. La situació a bord del vaixell fou dramàtica amb només dues
comunes per a tots i amb una gran precarietat d’aliments i aigua.
Un cop desembarcats i en una primera fase foren concentrats en camps provisionals instal·lats
en nuclis urbans. Posteriorment, canviaren les condicions, essent traslladat a alguns camps
que resultaren terribles: Morand, Cherchel, Suzzoni de Boghar (Alger) i el de Misur (Marroc).
Com a la metròpoli francesa, també en aquest cas els refugiats es van haver d’incorporar
a Companyies de Treballadors utilitzades en la reparació de carreteres, construcció de camps militars
i trams de ferrocarrils, en alguns casos en mig del desert a temperatures extremes.
S’ha comprovat l’existència de camps de càstig, com el de Djelfa, on foren enviats republicans exiliats
al nord d’Àfrica i persones catalogades com a perilloses i deportades de França, així com membres
de les Brigades Internacionals que lluitaren a favor de la República.
La seva situació canvià amb el desembarcament aliat el novembre de 1942 tot i que van haver
de triar entre continuar treballant o lluitar al costat dels anglesos i francesos.
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L’exili cap a Amèrica
Amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial el setembre del 1939 i l’ocupació de París pels alemanys
el juny del 1940, els escriptors i intel·lectuals van haver de buscar nous camins per a la supervivència.
Alguns, com Mercè Rodoreda, Carles Riba o Pompeu Fabra, van decidir quedar-se a Europa (França
i la Gran Bretanya). Confiaven en poder tornar ben aviat a casa.
La majoria, però, van optar per creuar l’Atlàntic i establir-se, per pocs anys, per molts o per sempre,
a Mèxic, la República Dominicana, Xile, l’Argentina, Cuba i altres països de l’Amèrica llatina. És el cas
d’Avel·lí Artís-Gener (periodista i pintor), Pere Calders i Rossinyol (escriptor i dibuixant), Joan
Coromines (lingüista i filòleg) i Pau Casals (violoncel·lista, pedagog, director i compositor musical).
Aquest exili el podem considerar elitista, ja que els països que acceptaren rebre exiliats de forma
oficial -Mèxic, la República Dominicana i Xile- demanaren que aquests fossin personalitats
conegudes proposades per un partit o una central sindical i que la sol·licitud d’acollida tingués
el vist i plau d’una comissió seleccionadora. Mèxic amplià el ventall a refugiats amb nivell econòmic
suficient per a instal·lar-s’hi o amb bona preparació professional.
Les despeses de les primeres expedicions foren sufragades primer pel SERE (Servicio de Evacuación
de los Refugiados Españoles) i més tard per la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles).
També ajudaren els quàquers i el Comitè Britànic.
A l’imaginari col·lectiu de l’exiliat, aquella emigració cap a Amèrica i el Magreb va molt sovint
associada als noms dels “bucs de l’esperança” utilitzats en el període 1939-1940 per transportar
un gran nombre de refugiats:
El 35% dels que s’embarcaren en aquestes expedicions no passaren pels camps de concentració.
Des de 1937 fins a 1942, es calcula que arribaren a Mèxic prop de 22.000 refugiats.

NOM DEL VAIXELL

NOMBRE D'EVACUATS

PAÍS DE DESTINACIÓ

Flandre

312

Veracruz (Mèxic) 26/4/1939

Sinaia

1599

Veracruz (Mèxic) 13/6/1939

Ipanema

900

Veracruz (Mèxic) 7/7/1939

Mexique

2067

Veracruz (Mèxic) 27/7/1939

Winnipeg

2200

Valparaiso (Xile) 3/9/1939

Massilia

150

Buenos Aires (Argentina) 5/11/1939

Stanbrook

2738

Orà (Algèria)¹ 29/3/1939

1. El 1941 s’aconseguí el viatge del buc portuguès Quanza des de Casablanca a Cuba amb quasi 400 refugiats i al març de 1942 el
del buc Nyassa amb 800 passatgers des de Casablanca a Veracruz.
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L’exili cap a l’URSS
També hi va haver un grup nombrós de republicans espanyols que van ser acollits per les autoritats
soviètiques en finalitzar la guerra, i la seva situació es va veure marcada per la invasió del territori rus
per part de l’Alemanya nazi el 1941.
Per aquest motiu, les autoritats soviètiques oferiren als pilots, mariners i civils exiliats la possibilitat
de quedar-se i treballar en bones condicions.
Alguns dels pilots que es resistiren a les pressions soviètiques foren enviats a la presó de Novosibirsk
(Nova Sibèria) i d’allà a treballs forçats a una serradora de la regió de Klansdiark per acabar finalment
el novembre de 1942 al camp de concentració situat al nord del llac Balkhaix entre la ciutat
de Karaganda i la vila de Spassk.
Després d’anys de patiment i revoltes, l’any 1954 els 34 civils republicans sobrevivents del camp
de Karaganda, 4 joves que havien abandonat Espanya sent nens, i 219 feixistes enquadrats
a la División Azul van ser repatriats sota la supervisió de la Creu Roja a bord del vaixell Semiramis.

L’exili cap a la Gran Bretanya
Després del desembarcament de Normandia per part dels aliats, un nombre d’entre 226 i 293 dels
15.000 republicans que els alemanys havien incorporat a l’Organització Todt, van ser capturats
i traslladats a Anglaterra on van ser internats en els POW Camps (Camps de presoners de guerra)
en considerar-los erròniament membres de la División Azul.
La incomunicació amb el món exterior dels republicans integrats a l’Organització Todt fou la causa
que fins l’octubre de 1945 no es tingué coneixement de les seves vicissituds i que no començaren
a ser posats en llibertat fins a principis de febrer de 1946.

L’esperança del retorn
Amb la victòria aliada i l’acabament de la II Guerra Mundial el 1945 els exiliats espanyols tingueren
l’esperança del retorn a Espanya. Aquest no es va produir per diverses causes:
• Començament de la Guerra Freda.
• Preferència per part de les democràcies occidentals que Espanya tingués una dictadura
de dretes i anticomunista abans que un hipotètic govern revolucionari i/o comunista.
• Aquesta postura contrària a la restauració del govern legítim de la República conclogué amb
l’admissió d’Espanya a l’ONU el desembre de 1955.
• Com a conseqüència els exiliats republicans veieren truncades les seves il·lusions
de retornar a Espanya.
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1945-1975: Exili o retorn?
Malgrat el perill que comportava, alguns intel·lectuals tornaren en acabar la Guerra Civil,
com és el cas de Carles Riba o Ferran Soldevila. No fou, però, fins l’acabament de la II Guerra Mundial
que el nombre de retornats augmentà en ser conscients que el règim franquista havia de durar.
Amb tot, és a partir dels anys 50, i sobre tot a principis del 60 quan el retorn es fa més evident: Pere
Calders, Avel·lí Artís-Gener (Tísner), Joan Oliver, Mercè Rodoreda, Agustí Bartra, Pere Pagès i Elis
(Víctor Alba), etc.
El 31 de març de 1969, amb motiu del trentè aniversari de la fi de la Guerra Civil, es va promulgar
un decret llei en què es declaraven prescrits tots el delictes comesos abans de l’1 d’abril de 1939
i, en conseqüència, qualsevol exiliat podia obtenir passaport i retornar a Espanya. Molts, per dignitat,
no van voler el perdó que no havien demanat i no retornaren fins a la mort de Franco.
Durant aquest període de temps van morir un gran nombre de refugiats, molts d’ells per raó de l’edat
o per no haver superat les dures condicions dels campaments de refugiats.
Els que tornaren a Espanya a finals de 1975 i primers de 1976, es van trobar que seguien essent
exiliats, ja que arribaven a un país que res tenia a veure amb el que havien deixat feia més de tres
dècades. Tot havia canviat: la gent, les formes de vida, les ciutats, els paisatges... Els retornats se
sentien ignorats pels seus conciutadans: eren fins i tot més estranys que als seus països d’acollida.
Malgrat tot, alguns es van quedar a l'exili i acabaren per adaptar-se a la nova situació, de forma
especial aquells que havien marxat de petits. Però molts retornaren a Espanya, tot i que per a ells
l’exili no acabà amb la mort de Franco i possiblement no va acabar mai.
Entre els que no retornaren a Espanya o ho van fer per a no quedar-se, podem citar Pau Casals i Luis
Buñuel. També entre els que no tornaren cal no oblidar els anomenats nens de la guerra, aquells de qui
hem parlat al principi i un gran nombre dels quals restaren per sempre als països que els acolliren.
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BLOC III - Exiliats representatius
Mercè Rodoreda: una exiliada amb retorn
Considerada l’escriptora contemporània més influent en llengua catalana, va néixer el 10 d’octubre
de 1908 a Barcelona, al barri de Sant Gervasi de Cassoles, essent la filla única d’Andreu Rodoreda
Sallent i Montserrat Gurguí Guàrdia ambdós grans amants de la literatura i el teatre.
Amb només 5 anys, debutà per primer cop en una obra de teatre amb el paper de la nena Ketty
a l’obra El misteriós Jimmy Samson, en el Teatre Torrent de les Flors (aquest personatge fou recuperat
per Rodoreda en el seu conte El bany, dins l’obra Vint-i-dos contes ). Amb 12 anys, al 1920, participà
en el drama Quinze dies de regnat al Col·legi Nostra Senyora de Lorda. En el mateix acte recità també
el poema en català La negra.
Al 1931, Mercè Rodoreda començà a rebre classes al Liceu Dalmau, dirigit pel pedagog i lingüista Delfí
Dalmau i Gené per tal de millorar el seu coneixement de la llengua. L’any 1932 publicà la seva primera
novel·la, Sóc una dona honrada?
L’octubre de 1933, inicià la seva carrera
periodística col·laborant en el setmanari
Clarisme, on publicà cinc proses sobre cultura
tradicional, tretze entrevistes, dues ressenyes,
un conte i tres comentaris de temàtica políticocultural. El mateix any entrà a formar part
de l’Associació de la Premsa de Barcelona.
La primavera de 1934, Mercè Rodoreda publicà
la seva segona obra, Del que hom no pot fugir,
en la anomenada revista Clarisme. Aquell mateix
anys guanyà el Premi del Casino Independent
dels Jocs Florals de Lleida amb el conte La
sireneta i el dofí, actualment perdut. També
publicà amb Edicions Proa, a la tardor del mateix
any, l’obra Un dia en la vida d’un home, a partir
de la qual Rodoreda s’endinsà de ple en el món
literari.
Des de 1935 fins a 1939, va publicar un total
de setze contes infantils, dins la secció Una
estona amb els nens, en el diari La Publicitat.
El 1936 s’edità Crim, la seva quarta novel·la.
Més tard, Rodoreda renegà d’aquestes quatre
primeres obres per considerar-les fruit de la
seva inexperiència.
En iniciar-se la Guerra Civil, Rodoreda col·laborà
com a correctora de català en el Comissariat
de Propaganda de la Generalitat. Tot i que no
havia participat mai en política, s’exilià
Imatge 3. Mercè Rodoreda
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el 23 de gener de 1939 en témer possibles represàlies per les seves activitats de col·laboració
amb publicacions en català i algunes revistes d’esquerres. Pensant que es tractaria d’un exili curt,
va deixar al seu fill a càrrec de la seva mare.
Sortí de Barcelona amb altres intel·lectuals en un bibliobús de la Institució de les Lletres Catalanes
fins a Girona, per anar després al Mas Perxés a l’Agullana (Alt Empordà).
Va creuar la frontera per dirigir-se a Perpinyà i Toulouse fins a instal·lar-se en un castell del segle XVIII
a Roissy-en Brie, a prop de París, i que havia estat preparat per acollir refugiats.
Amb l’esclat de la II Guerra Mundial i l’entrada dels alemanys a París s’instal·là a Limoges,
per canviar-se poc temps després a Bordeus. En aquest moment la seva subsistència depenia
de la seva feina cosint per uns magatzems.
El 1946, acabada la guerra, es va traslladar a París, amb qui fou la seva parella a l’exili, Armand Obiols,
al barri de Saint-Germain-des-Prés, on es reunien els intel·lectuals i on visqué durant 8 anys.
El període 1947-1953 ve marcat per un deteriorament de la seva salut i a més es ressent d’una paràlisi
somàtica al braç dret que li impedeix plantejar-se una literatura extensa. L’any 1947 pogué deixar
el seu treball de costurera en començar de nou a escriure articles per la Revista de Catalunya
reprenent la seva carrera literària.
El 1954 va fixar la seva residència a Ginebra, on la seva parella treballava com a traductor per a la
UNESCO. És en aquesta ciutat que escriu la seva obra més coneguda La Plaça del Diamant (1960).
L’any 1956 va viatjar finalment a Barcelona per assistir al casament del seu únic fill, però retornà
a Ginebra. Posteriorment, l’any 1971, s’accentuà el sentiment d’exili amb motiu de la mort del seu
company a l’Hospital de Viena.
El 1972 tornà definitivament a Catalunya i es va instal·lar a Romanyà de la Selva on completà la seva
obra més ambiciosa, Mirall trencat (1974), que havia començat a escriure a Ginebra.
Finalment va morir el 1983 a Girona, víctima d’un càncer, a l’edat de 75 anys.

Pau Casals: exiliat de per vida
Entre els exiliats que tenien prestigi internacional i que no van voler marxar de França, encara
que haguessin pogut anar allà on haguessin volgut, hi havia Pau Casals.
Pau Casals va néixer al Vendrell l’any 1876. Abans de fer els sis anys, va realitzar la seva primera
actuació musical al cor de l’església del Vendrell. Amb catorze anys va sentir i veure per primera
vegada un violoncel. Des de 1889 fins a la seva marxa a Madrid, el 1893, va alternar els seus estudis
amb actuacions en bars musicals de Barcelona.
Després de gaudir d’una beca de la reina Maria Cristina, passà una temporada a París i, finalment,
va recalar de nou a Barcelona. A partir de 1896, amb només vint anys, va iniciar la seva activitat
com a músic professional i aviat és reconegut a tot arreu.
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Una vegada instal·lat permanentment a París el 1900, va començar una gran carrera com a solista
i va obtenir un reconeixement internacional que va mantenir al llarg de la seva vida. L’any 1919,
després de tocar amb les millors orquestres del món, s’instal·là a Barcelona i engegà el projecte
de creació de l’Orquestra Pau Casals, sense abandonar las seves participacions en actes musicals
internacionals com a intèrpret i director.
El maig de 1926, creà l’Associació Obrera de Concerts, amb la intenció d’apropar la música
a les classes populars.
El 14 d’abril de 1931 es proclamà la República a Espanya i el dia següent, Pau Casals per celebrar-lo
dirigí al Palau de Montjuïc de Barcelona la Novena Simfonia de Beethoven amb l’Orquestra Pau Casals
i l’Orfeó Gracienc.
En 1933 rebutjà una invitació per anar a tocar amb la prestigiosa Filharmònica de Berlín manifestant
que no tornarà a tocar a Alemanya fins que la música no sigui lliure a aquell país.
Durant el període de la Guerra Civil, Pau Casals continuà realitzant concerts per les ciutats
més importants del món i fent audicions benèfiques per recaptar fons per ajudar els més desfavorits.

Imatge 4. Pau Casals
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Paral·lelament a la seva activitat com a músic, compositor i director d’orquestra, participà i demostrà
la seva preocupació pels més febles, com va ser l’últim concert a Catalunya, el 19 d’octubre de 1938,
al Teatre del Liceu i en benefici de la Societat d’Ajuda als Infants.
A finals de gener de 1939, després de l’ocupació de Barcelona, Pau Casals marxà a l’exili.
Instal·lat a Prada, començà una tasca continuada en favor dels refugiats a França i més tard dels
que seran exiliats. Alternava les seves actuacions professionals i els nombrosos reconeixements
internacionals amb la reclamació als governs europeus que es posicionessin en contra del règim
il·legítim del general Franco.
El 1946, davant de la política d’acceptació del règim franquista per part dels governs europeus,
decideix no tocar públicament i es dedica a composar, fer classes de violoncel i ajudar els exiliats
catalans i espanyols.
El 1956 s’instal·là a Puerto Rico, terra natal de la seva mare i de la que serà la seva quarta esposa.
Allà reprèn l’activitat com a músic, compositor i director. El 24 d’octubre del 1958, va fer un concert
a l’Assemblea General de Nova York per commemorar el Dia de les Nacions Unides, que es va emetre a
més de quaranta països, i en el qual s’expressà públicament a favor de la pau al món.
Fins a la seva mort a l’any 1973, no va deixar de rebre reconeixements d’entitats i d’autoritats
públiques, però tampoc es va oblidar mai de reivindicar i treballar per la pau, la fraternitat i la dignitat
dels homes, tant amb la seva música i, especialment, amb el seu exemple i compromís.
Mai va oblidar el lloc on va néixer, ni el país del qual va sortir fugint de la violència antidemocràtica
i al que no va tornar fins el 1979 quan les seves despulles foren traslladades des de Puerto Rico
al cementiri del Vendrell.

L’exiliat anònim
Quan ens referim a l’exiliat anònim estem pensant en aquella persona que no pertany al grup
dels polítics, intel·lectuals i/o artistes reconeguts en l’àmbit estatal o autonòmic.
Majoritàriament són aquelles persones que tingueren una certa participació i, fins i tot, un moderat
protagonisme en defensa de la República, abans i durant la Guerra Civil, en la activitat civil i militar.
La major part dels que varen creuar la frontera pertanyien a aquesta categoria i, en molts casos,
fugiren acompanyats dels familiars més propers: pares, dones o marits, i fills. Aquests haurien pogut
patir la previsible repressió del vencedor, particularment en zones rurals i pobles petits.
El perfil més corrent de l’exiliat anònim era haver estat militant d’un partit o d’un sindicat, soldat
a l’exèrcit republicà, haver tingut un cert protagonisme a la seva comunitat, centre de treball
i, fins i tot, a la seva família. Independentment de la gran varietat de motivacions concretes, tots
tenien una motivació comuna: la por i la certesa, com es va confirmar posteriorment, que la seva vida
corria perill.
Varen creuar la frontera en les pitjors condicions climatològiques, els reberen amb hostilitat
i desconfiança i varen ser concentrats en condicions deplorables.
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Al marge de les improvisacions de les autoritats d’una i altra banda de la frontera, i entenent
que la situació desbordava qualsevol previsió, la població francesa va donar un gran exemple
de solidaritat horitzontal en la seva major part.
Molts d’aquest exiliats anònims s’integraren en la resistència francesa contra l’exèrcit alemany;
d’altres van tornar a Catalunya i van haver de passar pels tribunals de depuració de responsabilitats
o viure, sobre tot al pobles petits, amb el rebuig i el menyspreu dels vencedors.
Una part important restaren a l’exili, fonamentalment al sud de França, i encara avui podem trobar
nombroses famílies d’origen republicà a ciutats tan importants com Tolosa de Llenguadoc. D’aquests,
una bona part tornaren als anys seixanta i, tot i que la situació era molt diferent a la de la postguerra,
alguns no es van adaptar i acabarien marxant per sempre.

Imatge 5. Nombroses persones es van dirigir a la frontera francesa fugint dels exèrcits de Franco.
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L’exili republicà del 1939 a la frontera catalano-francesa va ser el més nombrós i, probablement
el més dolorós, de la nostra història, tant per las circumstàncies en què es va produir com pel que
representava: el fracàs d’un projecte col·lectiu de modernització de la societat espanyola i catalana,
agreujat per tres anys de Guerra Civil, la més cruel de totes les guerres.
Al marge de les actuacions de les autoritats franceses en un primer moment, i d’altres països que van
acollir exiliats, com Mèxic (que recordem, va rebre una enorme injecció de talent professional
i intel·lectual), van ser entitats no governamentals i amplis sectors de la població els que van ajudar
els refugiats i exiliats republicans.
El final de la Segona Guerra Mundial va significar un gran cop a les esperances del exiliats de poder
tornar a una democràcia recuperada, i l’inici, col·lectivament i individual, d’un llarg període de exili,
llunyania i desarrelament.
Si bé els refugiats i exiliats catalans que creuaren la frontera, no presentaven gaire diferències
de color de pell, història, cultura o religió, tal com podem trobar-nos amb els refugiats que arriben
actualment a Catalunya, les motivacions que els van fer fugir del seu país i les esperances amb
les quals aquests arriben a casa nostra, però, son equivalents.
Tenim una oportunitat històrica, en sentit estricte, de retornar, com a poble i individualment, part
de la generositat que vàrem rebre com a exiliats.
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Mapes que indiquen l’evolució de l’exili al llarg dels anys 1936 – 1975¹.

1. Font MUME (Museu Memorial de l’Exili)
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