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INTRODUCCIÓ
Tot va començar el mes de març de 2011. No sabia ben bé quin tema escollir,
però una cosa sí que sabia, havia de ser un tema relacionat amb la història.
Aleshores, després de moltes converses amb la meva professora d’història –que
acabaria sent la meva tutora del treball de recerca- vaig decidir el tema, tractaria
sobre l’exili republicà del 1939. D’aquesta manera, em vaig començar a plantejar
algunes preguntes, com per exemple: quines condicions van haver de suportar els
exiliats republicans dins els camps de concentració? o, tots els refugiats van viure
de la mateixa manera l’exili?
I per què concretament aquest tema? Doncs, perquè crec que aquesta etapa
de la història ha quedat gravada a les memòries col·lectives de la societat
catalana i espanyola, a més que de ben segur tothom coneix alguna persona que
es va haver d’exiliar. Per aquests motius, vaig decidir investigar sobre l’exili del
1939, per conèixer més a fons aquella etapa tan fosca de la nostra història.
Així doncs, l’objectiu del meu treball s’ha centrat en el fet de poder comparar
diferents experiències a l’exili. Per poder-ho fer, he hagut de buscar testimonis
d’aquella època, començant per en Lluís, passant per en Pere i finalitzant amb la
Remedios. Als dos primeres els vaig realitzar una entrevista, a la darrera no
perquè viu al nord de França i no disposava de mitjans per poder-hi arribar. Per
aquest motiu, vaig localitzar i llegir la seva biografia per poder descriure el seu
relat. Trobar testimonis no ha estat una feina fàcil ja que cada cop, i sent realistes,
en queden menys. Per aquest motiu em sento molt afortunat d’haver pogut
conèixer a en Lluís i en Pere.
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HIPÒTESI
Totes les persones que es van haver d’exiliar a França, tant civils (dones,
homes, vells i infants) com militars van patir una situació molt dura a França.
Totes aquestes persones van viure la seva pròpia aventura a l’exili, com en Lluís,
en Pere o la Remedios. Cada un d’ells van suportar aquella situació tan terrible i
traumàtica d’una manera molt diferent. El que em plantejo amb aquesta recerca
és esbrinar si la seva sort va dependre de la seva condició social i de gènere.

METODOLOGIA
Per fer el meu treball de recerca he començat primer amb una part teòrica que
parla sobre la desfeta de la República durant la Guerra Civil i una altra que parla
sobre l’exili, per contextualitzar el tema principal. També, per elaborar la part
pràctica he realitzat un estudi comparatiu entre diferents testimonis.
Quan vaig començar a realitzar el treball, vaig trobar un llibre, essencial des del
meu punt de vista, que es titula “Camp d’Argelers” escrit per Felip Solé i Grégory
Tuban. Gràcies a aquest magnífic llibre, vaig poder fer-me una primera idea sobre
l’exili i els camps de concentració, en especial el camp d’Argelers. A més d’aquest
llibre, un dia a la biblioteca vaig trobar per casualitat, un llibre molt interessant que
porta per títol “La Guerra Civil a Catalunya: L’exili”. Gràcies a aquest llibre i també,
als posteriors que vaig llegir, “La Maternitat d’Elna” i “El setè camió” els dos
d’Assumpta Montellà, vaig poder confeccionar la part teòrica del treball.
D’aquesta manera, vaig aconseguir, finalment, desenvolupar amb exactitud la
meva hipòtesi. A part, en aquesta mateixa època de l’any, em va arribar a casa la
revista Sàpiens. En concret, el número que porta com a títol “L’exili del 1939:
Totes les etapes del gran èxode republicà”, del qual vaig extreure alguna
informació.
Per obtenir les fotografies del treball vaig recórrer a varies fonts. Primerament a
un llibre que em va proporcionar el meu pare, un llibre del fotoperiodista Agustí
Centelles publicat per la Fundació Caixa de Catalunya. Després, Internet ha estat
una gran font fotogràfica, a més de les que vaig realitzar durant els viatges a
França.
Amb totes aquestes fonts vaig poder comprovar que no en tindria prou per dur
a terme la meva recerca sobre els camps de concentració. És per això que vaig
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recórrer a la memòria oral, és a dir a les entrevistes als testimonis. A en Lluís i en
Pere els vaig fer les mateixes preguntes per tal de poder comparar com havien
viscut l’exili. Després, un cop acabada la lectura del llibre de la Remedios, vaig
confeccionar el seu relat intentant contestar les mateixes preguntes que els havia
fet als dos primers.
Aquest treball de recerca m’ha
portat dues vegades al sud de França.
La primera va consistir en un viatge,
turístic podríem dir, resseguint els
passos dels exiliats republicans. Primer
vaig anar al MUME (Museu Memorial
de l’Exili) situat a la Jonquera. En
aquest museu vaig poder recopilar

1. Obtenint informació en el MUME

moltíssima informació. El viatge va continuar cap a Argelers (en francès, ArgelersSur-Mer) concretament a la platja on havia estat situat el camp de concentració. A
la platja d’aquella població em vaig poder fer la idea de les condicions pèssimes a
què devien haver estat sotmesos els exiliats. A part, vaig poder fotografiar dos
monòlits dedicats a la memòria del camp. El viatge va finalitzar a la Maternitat
d’Elna, situat a un poblet que porta com a nom Elna (Elne, en francès). Vaig visitar
l’edifici que havia estat la Maternitat d’Elna i vaig fer-hi alguna fotografia.
El segon viatge al sud de França, realitzat el 17 de setembre de 2011, em va
portar al camp de Ribesaltes (en francès, Rivesaltes), ja que allà s’hi celebrava el
2e Séminaire Transfrontalier. Allà vaig poder ampliar i enriquir coneixements. A
més, vaig poder entrar en contacte amb persones que havien realitzat estudis
sobre l’exili, com la psicòloga l’Anna Miñarro.
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“Viure i morir entre estrangers pot
semblar menys absurd que viure
perseguit i torturat pels propis
compatriotes, però emigrar serà
sempre desmantellar el centre del
món”
John Berger
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PRIMERA PART
1. CONTEXT HISTÒRIC DE L’EXILI DEL 1939

1.1. Pinzellada històrica de la primera meitat del segle XX
El segle XX, tant a nivell europeu com mundial, es caracteritza per haver patit
múltiples guerres, revolucions, crisis, avenços tecnològics... El primer gran fet
que cal destacar del segle XX és la Primera Guerra Mundial (1914-1918). D’aquí
a tres anys aquell conflicte celebrarà el seu centenari, i sembla impossible que
faci tan poc que va començar. Aquella guerra va comportar l’aparició de noves
armes, com els avions, els tancs, els gasos letals i, també, l’aparició de noves
tàctiques de combat, com, per exemple, la construcció de les trinxeres. Aquell
conflicte va enfrontar la Triple Entesa (França, Gran Bretanya, Rússia i, més
tard, Itàlia i Estats Units) contra la Triple Aliança (Alemanya, Àustria-Hongria i, al
principi, Itàlia). La quantitat de morts és incalculable, tot i així els experts en la
matèria determinen que el balanç de morts es pot situar al voltant d’uns deu
milions de persones. A més, múltiples ciutats van quedar arrasades a causa del
conflicte.
Mentre la Primera Guerra Mundial s’estava desenvolupant va tenir lloc la
revolució comunista a Rússia, l’any 1917. Aquella revolució va comportar la
supressió de la monarquia absolutista que havia governat fins al moment, els
Romanov. La revolució va suposar la sortida de la guerra de Rússia i el
naixement d’una nova ideologia, el comunisme. Uns anys més tard, no molts,
van néixer els primers feixismes. D’aquesta manera, van sorgir els primers
conflictes ideològics que van marcar per sempre més la història d’Europa.
La Primera Guerra Mundial va causar la destrucció d’una bona part d’Europa.
Com a conseqüència, els països situats a Europa no tenien prou recursos
econòmics per fer front a totes aquelles despeses i, per aquest motiu, van
demanar una gran quantitat de préstecs a la potència econòmica del moment, els
Estats Units. Mentrestant, els EUA vivien els feliços anys vint, un període de gran
estabilitat econòmica. Tot i així, el 24 d’octubre de 1929 es va produir una gran
caiguda de les borses, especialment de Wall Street. Aquest fet es va anomenar el
Crac de 1929. A partir d’aquell moment, els EUA van entrar en un període
conegut com la Gran Depressió. Aquest fet també va repercutir moltíssim a la
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resta del món, especialment a Europa. En el context d’aquesta crisi econòmica i
de la resolució en fals de la Primera Guerra Mundial, les ideologies feixistes van
guanyar molt de pes ja que prometien múltiples solucions per sortir d’aquella crisi.
El cas paradigmàtic podríem dir que va ser Alemanya, on el partit polític d’Adolf
Hitler va guanyar molts seguidors.
Hem de remarcar el cas del franquisme a Espanya. Aquesta doctrina feixista va
ser implantada a Espanya després de l’acabament de la Guerra Civil Espanyola
(1936-1939). En aquell conflicte s’hi van enfrontar els nacionals contra els
republicans. Malauradament, aquella guerra és recordada per haver estat el
primer escenari bèl·lic on la població va ser bombardejada, com el cas dels
bombardejos de Guernica, Barcelona o Figueres. A més a més, la victòria del
bàndol nacional va provocar l’exili forçós de més de mig milió de persones cap a
indrets com França, Rússia o països llatinoamericans. Molts dels supervivents
d’aquell exili tenen com a únic objectiu no oblidar i fer recordar a generacions
posteriors tot el que va succeir en aquell període tan convuls de la nostra història.
Per aquest motiu, testimonis com Lluís Martí Bielsa, Pere Carbonell Fita i
Remedios Oliva, refugiats republicans a França internats a diversos camps de
concentració, tenen com a lema: “No oblidar”.

1.2. La desfeta republicana en la Guerra Civil Espanyola
El 18 de juliol de 1936 es va produir un cop d’estat
dut a terme per una gran part de les forces armades
que feien costat als partits de dreta (carlins,
Renovación Española, els grups més dretans de la
Confederació

Espanyola

de

Dretes

Autònomes

(CEDA)) i Falange Española i de las Juntas de
Ofensivas Nacional-Sindicalista (JONS), i que tenien
el suport de bona part de l’alta clerecia. Aquestes
forces estaven sota el comandament del general
Francisco Franco. La insurrecció va ser iniciada, amb
èxit, per les guarnicions del Protectorat Marroquí el 17
de juliol de 1936; el 18 i 19 s'hi van afegir les
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guarnicions i bases metropolitanes, però l'èxit va ser només parcial: algunes
forces d'ordre públic, i fins i tot militars, es van mantenir fidels a la República, i la
decisió d'armar els partits d'esquerra i els sindicats CNT i UGT va proporcionar a
aquelles escasses forces l'ajut necessari per fer fracassar l'aixecament a
Barcelona, Menorca, Madrid, Bilbao, Cartagena i Santander, entre altres ciutats.
Però va tenir èxit a Mallorca, Canàries, Saragossa, Pamplona i Sevilla, entre
altres ciutats. La situació a València no es va precisar fins el 2 d'agost, gràcies al
triomf governamental a Catalunya, Madrid i Cartagena.
Des del primer moment de la guerra les grans potències europees van fer
esforços que tendien a limitar el conflicte a un àmbit exclusivament espanyol i a
evitar una guerra europea. França, l'únic país occidental que limitadament podia
ajudar els republicans, va proposar la política de no-intervenció. De fet, però,
Alemanya i Itàlia van enviar a la zona del govern nacional armament i forces
militars (legió Còndor, “Corpo di Truppe Voluntarie”), i l'URSS, als republicans,
armament i tècnics militars. A més, la República, ajudada pel Komintern, va
reclutar voluntaris antifeixistes estrangers, amb els quals va organitzar, a
Albacete, les Brigades Internacionals.
D’aquesta manera es va iniciar la Guerra Civil Espanyola (1936-1939).
Espanya es va dividir en dues zones clarament antagòniques, la zona republicana
i la nacionalista. Poc a poc, els nacionals es van anar imposant sobre les forces
republicanes i molts territoris i ciutats que al principi de la guerra s’havien
posicionat com a republicanes van anar caient en mans dels nacionals.
El 25 de juliol de 1938 l’exèrcit
republicà, menys nombrós i amb menys
material de guerra que no pas l’exèrcit
nacional, va llençar l’última ofensiva per
guanyar la guerra. Es va tractar de la
famosa Batalla de l’Ebre. La batalla va
durar 115 dies i, malauradament, es va
acabar amb la rendició de l’exèrcit republicà

3. Imatge de la batalla de l’Ebre

el 15 de novembre de 1938. La Batalla de L’Ebre va provocar moltes baixes als
dos bàndols, unes trenta mil aproximadament, i molts d’ells encara es troben
enterrats a les fosses comunes. Amb la derrota, molts republicans van haver de
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marxar de casa per evitar caure en mans franquistes. D’aquesta manera va
començar un exili molt llarg i dur.
Unes 20.000 persones van contemplar la possibilitat d’embarcar-se cap
Amèrica. Dues organitzacions, la SERE (Servicio de Evacuación de los
Republicanos Españoles) i la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos
Españoles), van ser les encarregades de l’organització d’aquestes expedicions.
Mèxic principalment, la República Dominicana i, d’una manera encoberta, Xile,
van ser els països que, des del principi, més obertament van acceptar refugiats
polítics. Entre l’abril de 1939 i fins al 1948, Mèxic va acollir un total de 21.750
refugiats dels quals un 20% eren catalans. A la República Dominicana, el 1939, hi
van anar uns 3.500 més. En menor nombre també van acollir refugiats Argentina i
Colòmbia. Acabada la guerra mundial, molts dels exiliats a Amèrica van poder
instal·lar-se a Cuba i Veneçuela. En aquest últim país, el contingent català va ser
molt nombrós, ja que eren la majoria dels prop de 20.000 exiliats republicans que
s’hi van instal·lar.
El cas dels comunistes va ser diferent. Molts d’ells van decidir exiliar-se a
l’URSS ja que pensaven que allà serien ben rebuts. Així trobem el cas de Dolores
Ibarruri, més coneguda com La Pasionaria. Un altre dels principals llocs que van
acollir republicans espanyols i catalans va ser França, com va ser el cas de Lluís
Martí Bielsa i de Pere Carbonell Fita.

1.3. La retirada republicana cap a França
El 26 de gener del 1939 va caure
Barcelona. La caiguda de la ciutat
va ser interpretada no tan sols com
el final de la Catalunya republicana,
sinó de la totalitat dels partidaris de
la Segona República espanyola.
Simbòlicament, la cosa encara era
més concloent, ja que Barcelona no
tan sols era la seu del Govern de la
Generalitat de Catalunya, sinó que

4. Tropes nacionals ocupen Barcelona

hi havia també el Govern Basc i el mateix Govern de la República, que s’hi va
traslladar el 31 d’octubre del 1937 després d’abandonar València. Antoni Rovira i
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Virgili, gran historiador català d’aquella època, va descriure així la caiguda de la
capital catalana: “Caiguda la capital, la resta del país aviat caurà”1
Conjuntament amb les autoritats republicanes, molts ciutadans i ciutadanes de
Catalunya van patir el drama humà i social de l’exili forçós cap a altres països.
Gairebé mig milió de persones van marxar en direcció cap a Girona, per la
carretera de la costa, amb la intenció de creuar la frontera amb França si no es
podia contenir l’avanç franquista. Anaven carregades amb tot allò que volien
salvar. Hi havia gent que carregava des d’una vaixella fins a un porc, gallines,
mobles sencers, matalassos... A poc a poc van anar deixant les seves
pertinències als marges dels camins i les carreteres.
D’aquesta manera, es van formar llargues fileres d’homes, dones, infants i gent
gran que es dirigien cap als passos de Cervera, el Pertús, el Coll d’Ares i la
Guingueta d’Ix, sota les bales dels avions franquistes que atacaven les carreteres
i els pobles del trajecte. A les accions dels avions s’hi van afegir els bombardejos
fets des dels vaixells. Van haver-hi moltes persones que no van ser víctimes del
foc enemic, sinó que ho van ser de les duríssimes condicions de la marxa,
agreujades per les condicions climatològiques d’aquell hivern tan dur que va
afectar Catalunya. Molts d’aquests morts van quedar a la cuneta ja que no hi
havia forma ni temps d’enterrar-los.
Els refugiats que van arribar a la
frontera es van trobar amb què les
autoritats

franceses,

davant

l’allau

humana, van decidir tancar la frontera la
nit del 27 al 28 de gener i deixar-la oberta
només per al pas de dones i criatures
prèvia autorització dels agents consulars.
Al cap de tres dies van autoritzar el pas dels 5.Milers de refugiats republicans esperant a
ferits i més tard de tots els fugitius. Moltes

la zona del Pertús per passar a França.

unitats republicanes van traspassar la frontera en formació militar però, tan bon
punt van entrar a territori francès, totes les armes van ser confiscades. Alguns
soldats republicans, abans de lliurar les seves armes a les autoritats franceses,
van preferir destruir-les. Inclús alguns d’ells, van decidir arrancar-se els galons i
1

Font: ROVIRA I VIRGILI, A. Els darrers dies de la Catalunya republicana. Memòries sobre
l’exili català. La Guerra Civil a Catalunya: l’exili. Barcelona Ed.62, 2007.
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entrar a França com a civils per evitar encara més deshonor i estalviar-se el
desarmament i els registres dels gendarmes francesos, que aprofitaven qualsevol
excusa per robar el poc que duien de valor al damunt.
La frontera va quedar tancada quan les forces franceses van arribar al Pertús a
les dues del migdia del 9 de febrer, a Cervera el 10 i a la Guingueta d’Ix el 13.
L’espera de l’obertura fronterera va ser dramàtica i es va fer molt llarga per als qui
la van haver de patir. Es calcula que hi va haver una aglomeració que
sobrepassava les 250.000 persones, al voltant d’uns pobles molt poc habitats.
Als exiliats, que buscaven la llibertat a contracorrent, només els quedava
l’esperança de creuar la frontera per trobar la llibertat, i poder escollir el seu destí
a França. Però l’èxode va ser tan gran que les autoritats franceses van quedar
desbordades i milers de persones van ser enviades als anomenats centres
d’accueil (centres d’acollida). Aleshores, l’esperança es va convertir en l’inici d’un
malson.
Hi havia tanta gent que fugia que semblava que la Catalunya republicana
quedaria buida...Tots caminaven en silenci, només volien arribar a França i
l’instint de supervivència els empenyia cap endavant.
El moment de l’arribada a la frontera amb França els exiliats el duran per
sempre més gravat a la memòria. Tots recorden la decisió desesperada i
inevitable de creuar la frontera, amb la incertesa de no saber si tornarien a veure
els seus familiars estimats. Aleshores, hi va haver una imatge i un soroll que els
va acompanyar durant molt de temps: les filferrades dels camps de concentració i
els Allez, Allez dels seus guardians.
Molts d’aquets exiliats han hagut de conviure tota la seva vida amb els traumes
que els va ocasionar l’exili del 1939.

2. ELS CAMPS DE CONCENTRACIÓ

2.1. Artistes catalans en els camps de concentració francesos
Molts dibuixants, pintors, escriptors i fotògrafs van passar pels camps de
concentració, com és el cas del fotògraf Agustí Centelles, del dibuixant Josep
Bartolí i del poeta i escriptor Agustí Bartra. Aquests ens han deixat un
testimoniatge clau per poder entendre el dia a dia d’aquells camps de
concentració.
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El fotoreporter Agustí Centelles (El Grau de València, 1909 – Barcelona,1985)
expressava així, en el seu diari inèdit, els sentiments de molts altres internats com
ell en els camps de concentració:
“Avui fa cinc mesos que vam passar la frontera per entrar a França,
aquesta França que tan malament s’ha portat amb l’Espanya
republicana donant a milers de refugiats els tractes impropis del
programa de que tan s’honoren de llibertat, igualtat i fraternitat. Ells,
tan joiosos d’aquesta trilogia, han permès que milers d’homes
restessin empresonats per les filferrades i les baionetes, vexats per la
gendarmeria que ens diu soldats de xocolata, que et propina petades,
empentes, insults, i sense medis per guarir-se de les “enfermetats”
produïdes per aquest estat de vida, ferides encara dels fronts de
combat d’Espanya”.

2

Els dibuixos que Josep Bartolí (Barcelona,
1910- Nova York, 1995) va realitzar sobre la seva
experiència

personal

en

els

camps

de

concentració francesos van molt més enllà del
testimoni documental. En ocasions són veritables
reflexos

del

adquireixen

natural,
un

sentit

però

d’altres

simbòlic

vegades

d’una

gran

contundència plàstica. En conjunt ens revelen el
seu autor com un dels artistes del món que millor
ha tractat la temàtica concentracionària.
L’escriptor i poeta Agustí Bartra, reclòs a
Argelers, va descriure perfectament el patiment viscut
en el camp d’Argelers en el seu poema “La ciutat de la

6. Dibuix de Josep Bartolí on es
veuen unes mares cuidant de
les seves criatures en el camp
d’Argelers.

derrota”:

2

Font: CENTELLES, A. Diari d’un fotògraf. Barcelona. Grup 62, 2009.
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“Haver estat vençut no era prou... No hi ha barracots, ni fustes per
fer-ne, però cal fer quelcom pels dies ventosos i les nits fredes. Amb
quatre o cinc mantes és possible de bastir una xabola, si les canyes
ens arriben per a tots. 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 mantes
deixen passar aviat l’aigua, i mentre la pluja duri hom tremolarà i
petarà les dents. El llit de cada home és l’empremta que el seu cos
ajagut deixa a la sorra... Al nord filferrades, al sud filferrades, a l’oest
filferrades, a l’est... Encara ens queda el mar”.

3

2.2. Els camps de concentració a França
L’allau humana de refugiats que va entrar a principis de 1939 a França va
haver de ser acollit en instal·lacions improvisades i, en un primer moment, sense
les condicions mínimes d’habitabilitat, cosa que explica la gran mortaldat que hi va
haver. La xifra de morts s’estima en prop de 15.000 víctimes. L’internament en
camps d’homes, dones i mainada era inicialment una solució provisional, en
espera de poder-los acollir en més bones condicions o bé poder-los retornar a
Espanya. A l’estiu de 1939 es van buidar molts d’aquests camps, sobretot els de
la Catalunya Nord. L’esclat de la Segona Guerra Mundial els va tornar a omplir de
nou, amb un gran nombre d’estrangers “indesitjables”, segons la terminologia que
va utilitzar el govern de Vichy, entre els quals hi va haver un gran nombre de
jueus, molts dels quals van ser derivats als camps d’extermini nazi.
La nit del 27 al 28 de gener de 1939 França va obrir la frontera a la població
civil que fugia de les tropes franquistes. Una gran riuada de persones es va
precipitar per les comarques del Rosselló, la Cerdanya i el Vallespir, seguint la
llera del riu Tet fins al mar Mediterrani.
De fet, quan la caiguda de Barcelona era imminent, l’administració francesa ja
va començar a programar uns centres d’acollida per col·locar els refugiats que
feia dies que feien pressió a la zona fronterera. Però el Govern francès no va
preveure una allau de mig milió de persones en quinze dies. No va trobar cap
ajuda per part d’altres estats per fer front a aquella situació, que agafava al país

3

Font: BARTRA, A. Crist de 200.000 braços. Barcelona. Ed. Proa, 1982.
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molt dividit políticament i molt preocupat pel temor a una nova guerra amb
Alemanya, que podia comptar amb l’aliança d’Itàlia.
L’informe Valière (nom del president de la Comissió d’Hisenda de França) l’any
1939 quantificava i classificava els refugiats republicans de la manera següent:
 Dones, nens i vells........................................................... 170.0004
 Militars.............................................................................. 220.000
 Homes vàlids i civils......................................................... 40.000
 Ferits................................................................................ 10.000
 Total................................................................................ 440.000

A causa de la gran quantitat de refugiats, l’Estat francès va haver d’improvisar
uns camps de concentració provisionals destinats a aquesta gran massa de
població republicana provinent d’Espanya. Els principals camps van ser construïts
a la zona del Rosselló, en concret al costat de la platja. Eren el d’Argelers, el de
Sant Cebrià i el del Barcarès, oberts els dies 5,7 i 9 de febrer, respectivament.
Hi va haver uns camps més petits
situats

prop

muntanya

dels

del

passos

Vallespir

i

de
la

Cerdanya, com el d’Arles, Prats de
Molló, la Guingueta, la Tor de Querol
i Sant Llorenç de Cerdans. Però la
duresa

del

clima

d’aquestes

comarques i les nevades intenses
d’aquell mes de febrer de 1939 van
convertir aquests descampats en
zones de trànsit i redistribució cap a
camps

més

petits

de

l’interior.
7. Mapa dels camps de concentració a França.

Aquests nous camps van estar

4

Informe Valière. Font: ASSUMPTE, M. La Maternitat d’Elna. Barcelona. Ara Llibres, 2009.
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pensats per al reagrupament. Els bascos i els brigadistes internacionals juntament
amb els aviadors republicans van anar a parar al camp de Gurs, els catalans a
Agde i Ribesaltes, els ancians i invàlids a Bram, els anarquistes a Vernet i els
treballadors especialitzats a Setfonts.

2.3. Els camps de concentració a Espanya
Com va passar a França, a Espanya va passar quelcom semblant. En finalitzar
la Guerra Civil Espanyola les autoritats franquistes van establir diversos camps de
concentració arreu de l’Estat. Molts camps van funcionar com espais
d’internament i classificació de presoners de guerra. En ells, la dictadura
franquista va aplicar un sistema de brutalitat física i psíquica que va comportar
l’eliminació de les persones que estaven més a favor del règim republicà. Tant va
ser el seu impacte sobre l’entorn més pròxim, que els camps i el seu record van
actuar durant molt de temps com a detonant d’una por que va tallar qualsevol
intent de dissidència i va afavorir, en nombrosos casos, la identificació amb els
nous valors del nou règim.
3. EL CAMP DE CONCENTRACIÓ D’ARGELERS
3.1. Els inicis del camp d’Argelers
El camp de refugiats d'Argelers, o camp de concentració d'Argelès-sur-Mer, va
ser un camp d'internament construït pel govern francès, que va obrir les portes a
principis de febrer de 1939 al nord de la platja de la localitat d'Argelès-sur-Mer, al
sud-est de França, a la comarca del Rosselló.
En aquest territori es va preveure la instal·lació del camp en una zona erma de
cinc hectàrees, el lloguer de la qual, per part del govern francès, va ser “gratuït”.
Era accessible des de la carretera nacional i a tres quilòmetres de distància de
l’estació de ferrocarril. El terreny va ser definit com a “sa”, és a dir, que podia
contribuir a millorar l’estat de salut dels qui havien de ser allotjats. Val a dir que
estava una mica elevat del nivell del mar, cosa que vol dir que no hi havia risc
d’inundacions. Aquesta franja de 1.200 metres de llarg i 600 metres d’ample podia
acollir, segons el govern francès, fins a 4.000 persones, cosa que no va ser així.
El gener de 1939, cap tenda, ni cap barraca estaven muntades malgrat la
imminència de l’arribada de refugiats. La platja continuava completament buida
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mentre que a l’altre costat dels Pirineus les bombes queien sobre les poblacions
frontereres.
A

causa

de

la

imminent

arribada dels refugiats espanyols
i catalans, el paisatge d’Argelers
de la Marenda o ,en francès,
Argelès-sur-Mer,

va

canviar

radicalment. El 29 de gener de
1939 un centenar de fusters i
múltiples

destacaments

de

l’exèrcit francès, entre ells el 24è
8. Vista aèria del camp d’Argelers

Regiment de Tiradors Senegalesos,

van ocupar aquesta zona per preparar el futur camp de concentració. Ràpidament
una infermeria va ser instal·lada en una casa del carrer Víctor Hugo d’Argelers.
Per als oficials es van requerir quatre xalets estivals prop de la platja. El
comandant del camp es va allotjar en un confortable hotel, anomenat els Pins,
mentre que els milers de refugiats s’haurien de conformar amb la sorra com a
matalàs i el cel com a teulada. Finalment, es va plantar una llarga filera de pals
d’electricitat que recorria tota la platja i una escomesa elèctrica va ser instal·lada
al camp.
La finalitat del camp de concentració d’Argelers va ser la d'acollir els refugiats
republicans que fugien de la Guerra Civil Espanyola. Persones sobretot a peu,
famílies senceres amb totes les pertinences a coll, soldats i membres de les
Brigades Internacionals que, per motius polítics, no podien tornar al seu país
d'origen.
3.2. L’arribada dels primers refugiats i les condicions de vida
Davant la marea humana, certs habitants d’Argelers de la Marenda es van
tancar amb pany i clau. Altres van procurar ajudar els refugiats segons les seves
possibilitats.
A partir del 9 de febrer, la marea humana va començar a omplir el camp. Una
cinquena part dels 450.000 republicans, uns 90.000, que van passar la frontera,
soldats, homes, dones, nens i gent gran, van arribar exhausts a la platja
d’Argelers per la fugida a peu, ferits pels bombardeigs finals i morts de fred per la
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pluja i la neu. En arribar van ser situats sobre la mateixa platja, tot envoltats per
filferrades, en el que anomenaven "camps d'acolliment". Aleshores es va produir
un fet molt dolorós, van separar als homes de les dones, cosa que va provocar el
trencament de famílies i parelles, només es podien trobar a la missa dominical. O
bé, el que molts cops feien era comunicar-se a crits des de la tanca de separació.
Els custodiaven tropes colonials, algerians i senegalesos caracteritzats per la
seva duresa, i alguns gendarmes (el camp d'Argelers les nenes i les noies joves
portaven una espècie de xiulet fet amb canyes lligat al coll que feien servir en cas
d'intentar ser violades pels seus guardians).
Previst per a 4.000 persones, el camp
d’Argelers es va quedar ràpidament petit i
no va poder contenir la multitud de milers
de refugiats que s’hi amuntegaven. Aquest
fet va tenir múltiples conseqüències. Cal
destacar que no hi havia cap servei
d’higiene i, com a conseqüència, els polls i
9. Internats en el camp d’Argelers vora del mar

la sarna van envair el camp. Per

combatre els polls el que feien els internats era bullir la roba per tal d’eliminar-los,
i contra la sarna s’empastifaven amb una crema especial i es banyaven al mar, a
mitjans de febrer, quan l’aigua està congelada. A tot això cal sumar-li el fort hivern
que es va produir en aquell maleït any 1939. Com a nota positiva cal dir que els
sanitaris espanyols van aconseguir una mica d’ajuda de les autoritats franceses
que van permetre construir un servei d’infermeria dins del camp.
L’absència d’evacuació d’aigües residuals i la manca d’higiene va causar
irremeiablement múltiples epidèmies. La primera va ser la disenteria. Ben aviat va
aparèixer el tifus, la pneumònia, la lepra, la conjuntivitis, la tuberculosi, una
situació sanitària crítica a la qual cal afegir les infeccions de les ferides de guerra.
El vent marí no va afavorir les cicatritzacions. Els que estaven febles, malalts,
ferits o la gent de més edat van resistir malament el clima i les condicions del
camp. A la tercera setmana van instal·lar les primeres vint-i-cinc latrines. Eren
unes barraquetes fetes de fusta a les quals s’hi accedia pujant cinc esglaons. A
sota, hi havia uns bidons que recollien les matèries fecals. 90.000 persones! 1.000
latrines! No cal tenir gaire imaginació per fer-se la idea del que significaven
aquestes condicions higièniques!
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Les

autoritats

franceses

van

prohibir que els refugiats utilitzessin
la platja com a latrina per evidents
raons sanitàries. La missió dels
cavallers algerians era la de recórrer
la platja impedint que ningú fes les
seves

necessitats.

Les

autoritats

franceses van encarregar a una
empresa local la retirada dels bidons.
La matèria fecal va ser transformada en

10. Dibuix de l’interior d’una barraca
realitzat per Remedios Oliva

adobs. Va ser la mà d’obra republicana l’encarregada de transportar i carregar els
bidons en els camions, també republicans. Uns camions que feien tanta pudor
que ben aviat van haver de construir una carretera que contornejava el poble. Més
endavant es va construir una canalització soterrada. A la passa de disenteria i la
de deshidratació la va seguir una sequera. La manca de matèries grasses i la
mala alimentació va provocar restrenyiment, com a conseqüència, la gent no
defecava de cap manera. Un altre espectacle era veure com un company es
posava sota i amb una clau de llauna de sardina o amb el mànec d’una cullera li
anava traient la femta de l’anus. Per als refugiats eren situacions inconcebibles en
el país dels drets de l’home.
Un altre fet que cal remarcar és que quasi no va haver-hi violència, sinó que
més aviat la violència estava fora. Els internats tenien prohibit acostar-se a les
filferrades custodiades per guàrdies senegalesos amb fusell i baioneta calada i
cada dos-cents metres hi havia instal·lada una metralladora. Malgrat això, molts
internats es van evadir, però, molts d’ells eren agafats per la cavalleria algeriana,
encarregada de perseguir els fugitius que molt sovint només volien anar fins a
correus per enviar una carta o prendre un cafè com a persones lliures.
A causa de l’excedent d’internats al camp d’Argelers, el Ministeri de l’Interior
francès va decidir obrir un segon camp, una mica més al nord i seguint la platja, el
camp de Sant Cebrià. Hi van arribar 80.000 refugiats amb un sol metge i un
ajudant per a tota aquesta multitud. A finals de febrer va haver-hi una epidèmia de
tifus per infecció de les aigües que va afectar 1.050 reclusos, amb 190 morts entre
ells. Al juliol la xifra de refugiats tancats a Sant Cebrià va baixar a 15.000 i per
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l’octubre es va reduir a 6.300. El desembre els reclusos encara es queixaven dels
polls, el fred i la fam.
La instal·lació de més de 160.000 persones a les platges, entre el camp
d’Argelers i el de Sant Cebrià, va provocar incidències immediates en el medi rural
dels encontorns dels camps. El batlle d’Argelers va avaluar els danys en dos
milions de francs i va enumerar les degradacions lligades al camp: pèrdua de 10
hectàrees de pineda, desperfectes en el camí d’accés a la platja a causa de
l’intens tràfic, desenes de milers de ceps arrencats, suspensió de treballs
agrícoles en una zona de 200 hectàrees... Tots aquests desperfectes van ser
indemnitzats pel Govern francès.
Molt aviat va haver-hi gent
d’Argelers i d’altres indrets que van
enganxar el cavall al carro i van
anar fins al camp a donar o vendre
patates,

embotits,

mongetes

seques... Però malgrat la bona
voluntat, la feina era immensa i
inabastable.

Mentrestant,

va

començar a arribar algun

11. El dia a dia dels internats

carregament amb materials destinats a construir barraques, també alguna cuina
de campanya per cuinar el ranxo. Els primers camions carregats de materials per
a la construcció de les barraques d’Argelers van ser assaltats i la fusta va ser
utilitzada per alimentar els focs o per construir cabanes d’aixopluc. El 16 de febrer
del 1939, només es podien comptabilitzar seixanta barraques.
A l’interior del camp la militància política tampoc no va decaure, sinó el contrari.
La majoria de refugiats aixecava el puny amb orgull quan veien un fotògraf. No
volien aparèixer fotografiats amb un pa a la mà, morts de gana i vençuts. A
l’interior dels camps tenien lloc reunions nocturnes clandestines. Estaven
organitzades per la FAI (Federació Anarquista Ibèrica), el POUM (Partit Obrer
d’Unificació Marxista), la CNT (Confederació Nacional del Treball) i el PCE (Partit
Comunista d’Espanya). A causa d’aquestes reunions polítiques clandestines,
dotzenes de militants van ser transferits als camps especials –la presó dels
camps, de fet- de Cotlliure, Montlluís i Vernet. Les organitzacions polítiques van
fer molta feina dins del camp, per exemple, van eradicar els polls, la sarna...
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El vida quotidiana del refugiat, al camp, es basava en la seva subsistència i en
la dels més propers. Cada dia calia reparar la cabana. Trobar una cassola nova
(una llauna quasi sempre), una camisa, unes sabates, sabó, fusta per cuinar, ja
era molt. Amb una mica de greix hi havia qui es fabricava una llàntia, altres
obtenien llum amb dinamos de bicicletes mogudes pel vent. També hi havia qui
esculpia jocs d’escacs amb canyes, amb sabó, amb fustes portades pel mar. Les
maletes trencades passaven a ser taulers de dames.
Malgrat que les entrades eren regulars i
contínues, no es van poder comparar amb les del
mes de febrer. El comissari del camp les va anotar
escrupolosament en el registre d’entrades. Durant
el mes de març, 8.621 refugiats van entrar al
camp. Els combois portaven una vintena de
persones cada dia com a mínim. Hi havia combois,
però, compostos per més de mil persones. D’on
provenien aquells refugiats que eren internats al
camp d’Argelers? La majoria estaven en altres
camps, com el de les Haras, a Perpinyà, que
acumulava el contingent més gran amb 2.000
12. Refugiat en el camp
d’Argelers davant d’una cabana
rudimentària.

trasllats. En aquell moment, Argelers complia el
seu rol de camp per a milicians “sense papers”,

i rebia interns que provenien de tota França (Marsella, Albí, Niort, Tula, Nantes,
Roanne, Dijon, Avinyó...).
A principis de març, el camp ja estava definitivament estructurat malgrat que
estigués cruelment mancat de barraques per a tothom. El camp s’estenia sobre
cent hectàrees

i anava fins al braç del “vell” Tec al nord. Pel centre estava

literalment tallat en dos per una riera, la Ribereta. El camp estava dividit en illots o
subcamps destinats a classificar i agrupar els refugiats en categories. Al llarg del
camí central, la rambla, se succeïen una sèrie de petits illots. A l’esquerra, costat
terra, hi havia el dels mutilats i ferits, el de la policia, el de la cavalleria, el de la
infanteria, el de l’artilleria, el dels serveis d’intendència i duaners i el dels
aviadors i serveis sanitaris.
Al costat dret de la rambla, i seguint el mar, hi havia alguns illots destinats a la
infanteria, a la infermeria, als enginyers, a la marina i als funcionaris. Travessant

21

TESTIMONIS DE L’EXILI DEL 39

la riera que dividia el camp en dues meitats, hi havia el camp més gran, el dels
civils; a continuació hi havia un illot reservat als bascos i el destinat a les Brigades
Internacionals, el que estava situat més al nord.
Entre totes les ombres ardents de la guerra d’Espanya deambulant per la platja
d’Argelers, destacaven els milers de combatents de les Brigades Internacionals.
Durant el mes de febrer a Argelers hi havia fins a 3.800 brigadistes internats,
una part dels quals, essencialment belgues, nord-americans, suïssos, van sortir
en el transcurs del mes de març. La resta de brigadistes van compartir la mateixa
sort incerta que els republicans. Els noms d’aquests homes que van venir de tot el
món per lluitar al costat dels republicans van evocar destins fora del comú a l’alba
d’un nou combat contra el feixisme europeu. Molts d’ells van morir en el camps
d’extermini nazi. Molts altres brigadistes internacionals que van passar pel camp
d’Argelers van morir lluitant a la Resistència Francesa.
Tots els testimonis concorden a no
recordar ni un dia, durant els anys al
camp, d’haver-se quedat sense gana.
L’alimentació era inadequada i els
internats no menjaven prou. Malgrat
que cada camp tenia cuina pròpia,
estris amb una quantitat de queviures
determinada, els internats no disposaven

13. L’orquestra del camp d’Argelers

d’una alimentació equilibrada. La dieta consistia bàsicament en cigrons, llenties,
bacallà fregit, cafè aigualit i pa. Les quantitats per cap i el repartiment eren un
motiu de discussions o baralles permanents. Però, qualsevol altercat era tallat
imminentment pels guàrdies, que enviaven els culpables al camp de càstig. Allà
l’alimentació consistia en una sopa aigualida; en canvi, disposaven de la millor
vista del camp sobre el Canigó, ironies de la vida. La muntanya sagrada dels
catalans era un bon remei per allunyar-se momentàniament de la ració de sorra
diària, dels guàrdies armats i de tota aquella situació tan precària. Com a remei,
també, els músics que hi havia al camp van acordar muntar una orquestra. Van
demanar a la comandància instruments i partitures que els van ser concedits.
D’aquesta manera, el 25 de març del 1939 l’orquestra del camp d’Argelers va
rebre instruments i partitures.
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3.3. Els últims dies del camp d’Argelers
Durant el mes d’abril es va iniciar la construcció de noves barraques. Es van
muntar a uns cinquanta metres del punt més alt on arribava la marea i seguint una
línia paral·lela al mar. En aquestes noves construccions hi havia prevista una
tarima per dormir separats del terra, ja que a menys d’un pam de profunditat
l’aigua surava. Aquestes noves barraques estaven previstes per seixanta
persones, però, a causa de la massificació n’hi van posar vuitanta o més a
l’espera de noves construccions.
El mes d’abril va marcar un tomb en
la història del camp d’Argelers. Les
autoritats van posar en servei nous
camps

de

concentració

i

van

reestructurar els que funcionaven des
de la retirada. Mentre el camp s’anava
buidant a poc a poc, la vida cultural va
millorar

gràcies

a

l’ajuda

d’associacions, com els Quàquers,

14.Internats darrera les filferrades del
camp d’Argelers

que donaven llapis, paper i quaderns.

En només dos mesos, aquest impuls cultural que es genera en les barraques
dóna fruits. La premsa del camp es va desenvolupar i va millorar la seva
escriptura fins a convertir-se en una autèntica expressió escrita. La revista “La
Barraca” va ser un bon exemple.
Mentrestant, Argelers s’anava buidant a poc a poc. Des de principis del mes de
juny, cap nou refugiat va ser transferit al camp. Però el rastre de més de 100.000
persones no es va esborrar amb facilitat. Hi havia més de 280.000 metres de
filferrada. A la sorra hi havia les fràgils barraques de fusta i xapa. A més, hi havia
els esquelets dels camions despullats de qualsevol tros de
ferro o fusta útils, completament rovellats per la proximitat del mar. En aquest
moment, es va començar a parlar de tresors enterrats, d’estocs d’armes
amagades, de cadàvers enterrats sota terra... D’aquesta manera, el controlador
general del camp va fer excavar la platja fins a una certa profunditat.
El camp d’Argelers va tancar oficialment a finals de juny del 1939. En aquest
moment hi havia 140.000 refugiats internats a altres camps de concentració del
sud-oest francès. Es tractava, però, d’una clausura temporal.
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Amb la derrota francesa davant dels alemanys en el context de la Segona
Guerra Mundial, es va arribar a l’armistici, signat el 22 de juny del 1940.
Aleshores, el camp d’Argelers va quedar sota el control del Govern de Vichy que
va inaugurar una nova etapa. D’aquesta manera, tots els estrangers considerats o
classificats com a “no perillosos” van ser destinats al camp d’Argelers.
El camp d’Argelers va continuar estant dividit en deu illots. Dos subcamps
estaven destinats a les dones i als infants. Com a novetat, hi havia un camp
destinat als gitanos expulsats pels nazis de les regions d’Alsàcia i Lorena, els
quals podien viure en família. Dels altres set camps destinats als homes, dos
estaven reservats als brigadistes internacionals i un com a illot especial
disciplinari. A continuació, hi havia l’illot d’infermeria, el dels serveis d’enginyeria,
el de transports i, finalment, el de la Guàrdia Mòbil. A més, hi havia un espai
habilitat per la barraca de correus, la de intendència i la de la direcció del camp.
Sota la vigilància del personal francès, eren els refugiats els qui gestionaven les
distribucions dels queviures. A més, l’hospital del camp també estava totalment
gestionat pels mateixos refugiats republicans, amb 25 metges, 3 farmacèutics, 26
infermeres i 47 auxiliars.
Les dones s’ocupaven de la cuina, de la cantina dels infants i de la seva
escolaritat amb l’ajuda del Socors Suís i dels Quàquers. Però en el conjunt del
camp no tots els refugiats estaven sotmesos a les mateixes condicions
d’internament. Al subcamp dels gitanos no s’aplicava la separació familiar i estava
aïllat de la resta del camp. La ubicació dels dos camps familiars, gitanos i
republicans, separats entre sí per una distància de més d’un quilòmetre, posava
enormes problemes d’intendència a les organitzacions sanitàries.
La catastròfica situació sanitària i les deplorables condicions de vida dels
internats van ser denunciades per totes les comissions que van visitar el camp
amb autorització oficial del govern de Vichy. Van denunciar l’estat de
deteriorament de les barraques, la manca d’higiene, els problemes d’alimentació...
A més, l’aigua dels pous no era potable i havia de ser transportada amb camions
cisterna fins al camp. Per aquest motiu, molts cops era insuficient. La situació de
les latrines no era millor que durant el febrer i el març del 1939. No hi havia
canalitzacions i els WC estaven instal·lats al bell mig dels illots, les partícules
fecals eren nius d’infecció i de malalties. A més, la mortalitat va tornar a
augmentar a causa principalment de la subalimentació crítica i de les malalties.
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En aquestes condicions, no era estrany que en el decurs de l’any 1941 les
evasions es continuessin produint malgrat l’enduriment de les mesures de
vigilància. La majoria de les evasions, però, no eren gens espectaculars. Els
internats aprofitaven els nombrosos defectes del sistema de vigilància o una
autorització temporal de sortida.
L’administració francesa sempre estava obsessionada en deslliurar-se de com
més refugiats millor. Durant l’any 1941, 1.395 republicans espanyols van tornar a
Espanya. A partir del mes de març de 1941, les sortides ja són superiors a les
entrades a causa dels constants trasllats cap a altres camps. Els 15.000 internats
del camp d’Argelers van ser traslladats durant el mes d’abril de 1942 al camp de
Ribesaltes o es van incorporar en els Agrupaments de Treballadors Estrangers.
El 8 de juny de 1942 el Ministeri de l’Interior va cedir el camp al Ministeri
d’Educació Nacional. Aleshores, el camp d’Argelers va esdevenir un camp de les
Joventuts de Vichy. Sembla ser que el Camp de Joventuts d’Argelers només va
funcionar uns quants mesos i va ser evacuat a finals de gener de 1943. Un fet
sorprenent és que el cap de la Unió de Combatents de la Legió Francesa va
permetre el “saqueig” del camp durant els dies 29, 30 i 31 de gener del 1943.
D’aquesta manera, centenars d’habitants d’Argelers i de poblacions veïnes es van
emportar tot allò que van voler.
3.4. La Maternitat d’Elna
Moltes refugiades del camp
d’Argelers van tenir l’oportunitat
quasi miraculosa de donar a
llum a la Maternitat d’Elna. La
Maternitat

d’Elna

va

estar

dirigida per una jove mestra
suïssa

de

vint-i-cinc

anys,

Elisabeth Eidenbenz.
Els

antecedents

de

la

Maternitat d’Elna es troben el mes

15. Estat actual de la Maternitat d’Elna

de juny del 1939 en una casa a Brullà, poblet situat a deu quilòmetres a l’oest de
Perpinyà. En aquests poblet l’Elisabeth va adequar una petita casa per establir-hi
una maternitat. Tot i així, aquella casa era massa petita i tenia diverses
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deficiències, per exemple no tenia corrent elèctric. Per aquest motiu, es va
traslladar a un palauet situat a Elna. Allà hi van néixer 597 nadons fins al 1944,
400 dels quals van ser fills d’exiliades republicanes catalanes i espanyoles, la
resta van ser fills de jueves i gitanes també internades en els camps. Les mares
solien anar a la maternitat un mes abans de donar a llum per preparar-se i
descansar i un cop la criatura havia nascut es quedaven també un mes. Sempre
intentaven allargar l’estada una miqueta ja que les condicions de vida dins de la
maternitat eren molt millors que les dels camps de concentració (llits confortables,
higiene, menjar suficient...). Com deia l’Elisabeth, o com l’anomenaven les mares
exiliades, senyoreta Elisabeth, la Maternitat d’Elna va ser una illa de pau enmig
d’aquell infern.
La maternitat havia de mantenir un to de neutralitat, no
podia amagar fugitius polítics que eren buscats per la
Gestapo. La jove directora no va dubtar en falsificar noms i
tot el que calgués. Així trobem un nen anomenat Travail
Ramón Juan Carlos, nom falsificat per amagar la seva
verdadera identitat jueva.
Ella no es fixava en la nacionalitat o en la ideologia, ella
volia salvar el major nombre de vides possibles, motiu pel
16.
Interior
de la
qual
la Gestapo
Maternitat d’Elna

sovint hi feia visites en contra de la voluntat de l’Elisabeth, fins
al punt que per Pasqua del 1944 li van donar tres dies per

abandonar la maternitat i marxar.
Quan la maternitat va haver de tancar
les seves portes, l’Elisabeth es va quedar
a França. En concret es va dirigir a
Avairon, al nord de França, per treballar
en una colònia infantil i més tard va tornar
a Àustria. Malauradament, l’Elisabeth ens
va deixar el passat 23 de maig de 2011
en un petit poblet prop de Viena, als seus
17. Elisabeth Eidenbenz cuidant d’uns nens a la
Maternitat d’Elna

98 anys.
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4. EL CAMP DE CONCENTRACIÓ DE SETFONTS

4.1. Els inicis del camp de Setfonts
L’origen del camp de Setfonts o camp de Judes es troba a la Primera Guerra
Mundial (1914-1918). En aquell temps funcionava com un camp de presoners per
alemanys, i des d’aleshores a dalt d’un turonet s’hi pot observar el cementiri
d’aquells presoners alemanys que no van poder suportar les penúries a què
estaven sotmesos.
El camp va tenir una extensió d’unes cinquanta hectàrees, originàriament
destinades a la pastura del bestiar oví. Estava situat a un quilòmetre del poblet de
Setfonts, concretament en un altiplà. A l’horitzó es podia observar l’església i el
cementiri del poble de La Lande, un paisatge molt trist per tots aquells refugiats
que venien d’un exili tan llarg i dur.
A partir del 27 de febrer de 1939 en el camp s’hi van construir les primeres
trenta barraques, la infermeria i la presó entre elles, i es va condicionar la
carretera número 10. Es va rehabilitar el pont d’entrada per tal que els camions hi
arribessin sense cap problema. A més, es va perforar un pou molt a prop del
camp i s’hi va instal·lar una bomba elèctrica per tal que els internats gaudissin de
tota l’aigua que volguessin. Finalment s’hi van instal·lar les casetes dels vigilants i
l’enllumenat, per tal que els guàrdies poguessin vigilar amb perfectes condicions
durant la nit. Aviat van arribar els primers soldats francesos, així com els soldats
senegalesos. Es calcula que hi va haver un miler o més de soldats de l’exèrcit
francès vigilant els refugiats republicans, que van arribar a ser uns 18.000.
4.2. L’arribada dels primers refugiats i les condicions de vida
Les condicions de vida dins del camp de Setfonts eren dures, però no tant com
les del camp d’Argelers o el de Sant Cebrià. Tot i així, les condicions higièniques i
alimentàries van provocar la mort d’almenys vuitanta persones. Aleshores, es va
haver de condicionar un espai que funcionés com a cementiri del camp.
A partir del dia 8 de març de 1939 van arribar els primers refugiats republicans.
A cada barraca hi van col·locar unes vuitanta persones, com a mínim. Al principi
dormien al terra, però amb el pas del temps van disposar d’unes lliteres amb un
matalàs. Tot i així, ja estaven millor que els pobres que havien anat a parar al
camp d’Argelers. En relació amb l’alimentació, s’ha de dir que menjaven prou bé,
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tenint en compte aquella situació. Cada dia esmorzaven un cafè aigualit
acompanyat d’un tros de pa.
Les condicions higièniques no eren les més optimes, tot i així els internats es
podien rentar la roba sempre que volien gràcies a l’abundant aigua que hi havia.
Els internats van rebre una pastilla de sabó de mans de les autoritats franceses i,
d’aquesta manera, podien anar més o menys nets.
La vida quotidiana dins del camp era
molt monòtona. Els internats passejaven
pel camp o anaven a altres barraques per
xerrar sobre la guerra, la família, Franco...
Però, quan va arribar el Nadal, el primer
que van celebrar darrera les filferrades,
un grup d’internats, entre ells en Pere
Carbonell, van tenir la iniciativa de muntar
un pessebre dins el camp. El cap militar del

18. El plànol del camp de Setfonts

camp, el tinent coronel Vigouroux, els hi va donar l’autorització de fer el pessebre
ja que pensava que era la millor manera de tenir-los ocupats. D’aquesta manera,
van aconseguir un local prou espaiós per exhibir el pessebre. El grup d’internats
encarregats de fer el pessebre estava format per un escultor i ceramista,
encarregat de fer les figuretes, que les feia coure en una de les cuines del camp
en determinades hores. També hi havia un pintor, encarregat de pintar les
figuretes i els decorats. Finalment hi havia un electricista i, en Pere, s’encarregava
de fer els diorames. Durant sis dies van treballar en el local, en el més absolut
dels secrets, per tenir-ho tot a punt. No sabien com s’ho prendrien la resta de
refugiats ja que, de ben segur, hi havia algun anticlerical.
Finalment va arribar el dia de Nadal. Després de l’esmorzar ja hi havia una cua
llarguíssima per veure el pessebre. Tots els internats van trobar prou interessant
aquell pessebre fet en el país de la il·lustració. Fins i tot, el dia següent, van
arribar habitants de Setfonts encuriosits per aquell esdeveniment tan rar. Entre
aquelles persones hi havia el rector de la parròquia del poble i se li va acudir la
idea de muntar un pessebre a l’església, pel Cap d’Any. D’aquesta manera
l’església del poble va albergar el seu primer i últim pessebre.
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4.3. La sortida dels primers refugiats republicans
La invasió que va protagonitzar Alemanya sobre territori polonès, va comportar
la declaració de guerra per part de França i la Gran Bretanya. D’aquesta manera,
la sort dels milers de refugiats republicans provinents d’Espanya va canviar com la
nit al dia.
A

causa

dels

milers

de

joves

francesos que van anar al front a
combatre el nazisme, la mà d’obra
francesa va quedar en un no re. Per
aquest

motiu,

“Companyies

es
de

van

crear

les

Treballadors

Estrangeres” (CTE). Aquestes noves

19. Internats del camp de Setfonts

companyies, també anomenades “empreses de serveis”, van arribar a estar
formades per 20.000 homes repartits en setanta nou “empreses”. Pere Carbonell,
en el seu llibre “Tres Nadals empresonat” ens explica com va entrar en una
d’aquestes CTE:
“Vaig aconseguir entrar a l’oficina de col·locació del camp, on, a les
ordres d’un suboficial de la gendarmeria, una colla d’internats omplien
fitxes amb les dades personals dels que s’oferien per a treballar en
substitució del gran nombre de joves francesos mobilitzats: pagesos,
mecànics, paletes, oficinistes i gent de professions liberals disposada
a tirar de pic i pala... Em van col·locar a davant d’una petita taula que
formava part de les quatre rengleres que l’ajudant vigilava des de dalt
d’una tarima. Tot plegat, donava la imatge d’una pintoresca escola
d’adults”.5
Aleshores, el rol del camp de Setfonts va canviar. A partir d’aquell moment, el
camp va passar a ser un camp de formació i col·locació dels refugiats en les CTE.
Es feia una mena d’examen a cadascú per veure les capacitats i habilitats que
tenia. D’aquesta manera, es podia saber on seria més útil. Així doncs, es van
començar a crear les primeres CTE que van ser repartides per tot França. Molts
5

Font: CARBONELL I FITA, P. Tres Nadals empresonat. Barcelona. Ed. Biblioteca Serra
d’Or, 1999. Pàg. 28
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refugiats que van estar dins d’aquestes CTE van fer feines que mai s’haurien
imaginat que arribarien a fer. Per exemple, en Pere Carbonell va exercir de
topògraf. Molts altres van anar a parar a l’activitat agrícola, a fortificar zones
defensives, a la indústria de guerra... Així, el camp de Setfonts es va anar buidant
de republicans espanyols.
A principis del mes de març de
1940 el camp de Setfonts es va
convertir en un camp militar. A partir
d’aquell

moment,

el

camp

va

albergar els Batallons de Marxa per
tal de donar-los instrucció. Aquests
batallons van arribar a estar formats
20. Una de les cuines del camp de Setfonts

per uns 50.000 refugiats republicans.

A més d’albergar aquests batallons, el camp també va instruir uns 800 pilots
polonesos. A part, el camp va retenir a persones fidels al Reich. D’aquesta
manera, persones d’origen alemany i austríac van ser retingudes dins del camp
per por de la seva possible vinculació amb el nazisme.

4.4. Els últims dies del camp de Setfonts
El 22 de juny de 1940, França va signar un armistici amb Alemanya segons el
qual l'exèrcit alemany va ocupar tot el nord de França i tota la costa atlàntica fins
la frontera espanyola, però al sud es va mantenir un govern col·laboracionista
francès. Així, a partir de llavors i fins al 1944, França va tenir dos governs: un,
col·laborant amb els nazis, amb capital a Vichy i dirigit pel mariscal Philippe
Pétain, era l’anomenada "França de Vichy"; l'altre, en el bàndol aliat, operant des
de l'exili a Gran Bretanya i dirigit pel general Charles de Gaulle es va anomenar la
"França Lliure".
A partir d’aquell moment, Setfonts va
quedar sota el règim de Vichy. Per aquest
motiu, les CTE van desaparèixer i es van
crear

els

Grups

de

Treballadors

Estrangers (GTE). Aquests nous grups es
van crear en el camp de Setfonts i tenien

21. Internats en el camp de Setfonts
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l’objectiu d’aturar el creixent atur. Estaven compostos per tots aquells estrangers
que
no podien tornar al seu país d’origen. La majoria d’aquests grups estaven formats
per refugiats provinents d’Espanya i jueus. En el camp rebien la instrucció
necessària i, aleshores, sortien a fora a treballar.
Així doncs, a la tardor de 1941, les autoritats del camp van encerclar amb
filferrades sis barraques. Ho van fer per classificar millor els treballadors de les
GTE que havien de ser transferits a altres camps.
Amb el retorn de molts refugiats cap Espanya, les GTE es van anar quedant
sense treballadors. Aleshores, el règim de Vichy va decidir crear GTE formades
solament per jueus. La GTE 533 era la que estava en el camp. Però, a partir del
30 de juny de 1942, aquesta GTE va ser transferida a un altre camp i Setfonts va
haver de tancar. No va ser, no obstant, un tancament definitiu.
Però, que va passar amb els jueus internats en el camp? Van ser detinguts i
col·locats en el camp per ordre expressa del Govern francès ja que tenia un acord
amb Alemanya. D’aquesta manera, la “Solució Final” per tal d’eliminar els jueus va
començar. A partir d’aleshores, el camp va retenir fins a 75.000 jueus. Així doncs,
entre els dies 8 i 14 d’agost de 1942 van sortir quatre trens plens de jueus cap als
camps d’extermini de l’Est d’Europa. No serien els últims.
Afortunadament, la zona en què estava el camp de Setfonts, anomenada Tarnet-Garonne, va ser alliberada el 19 d’agost de 1944. A partir d’aquell moment, el
camp va funcionar com un camp d’internament de tots aquells que encara eren
fidels al règim. Fins al maig de 1945 el camp no va tancar definitivament les seves
portes.
5. ELS TRAUMES QUE COMPORTÀ L’EXILI
Segons el que explica la psicòloga
Anna Miñarro, l’exili va comportar la
pèrdua de la identitat,

la negació de

fixar-se objectius de futur i el poder
definir un projecte de vida i, d’aquesta
manera

el

no

poder

actuar

en

conseqüència. En algun moment, totes
22. Anna Miñarro durant el 2e Séminaire
Transfrontalier.
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aquelles persones que van patir l’exili haurien de resoldre la seva manera
d’actuar, sabent que la pitjor solució, la més cruel és la de ser còmplice del silenci,
mirar cap a un altre lloc i dir que aquí mai ha passat res. Això no hauria de passar
mai.
Bruno Bettelheim, psicoanalista, deia que podem trobar tres respostes diferents
davant d’una situació traumàtica. La més remarcable és la que diu que les
persones que van patir aquella situació tan traumàtica van poder ser conscients
de l’horror que havien passat. D’aquesta manera, van poder fer públiques les
seves vivències i
lliurar-se’n. Hem de tenir molt en compte que els casos traumàtics més extrems
han repercutit en primera, segona, tercera i/o quarta generació.
Així doncs, és indispensable que el món recordi el sofriment de tanta mort,
maltractament, repressió i angoixa dels familiars i del seu silenci, perquè mai més
es repeteixi.
Finalment cal dir que podem veure com l’horror va ocupar les ments dels
vençuts. Els traumes van marcar les seves existències; com la guerra i les seves
conseqüències no solament se’ls presenten en malsons, somnis, ansietats, sinó
també en qualsevol moment de la vida quotidiana que els recorda aquella situació
tan traumàtica. Traumes com el fred, la gana, la soledat...

32

TESTIMONIS DE L’EXILI DEL 39

SEGONA PART
Per confeccionar la part pràctica em vaig decantar per realitzar un estudi
comparatiu entre diverses experiències a l’exili. Així doncs, em vaig haver de
posar en contacte amb persones que havien viscut aquella terrible experiència.
Una d’elles ja la coneixia, en Lluís, les altres dues, no. Més tard, se’m va
presentar l’oportunitat de conèixer i d’entrevistar en Pere. Finalment, com que no
podia realitzar l’entrevista a la Remedios perquè vivia a França, bastant lluny de la
frontera, vaig poder aconseguir un llibre (Éxodo, del campo de Argelès a la
Maternidad de Elna) on explicava la seva biografia per confeccionar el seu relat.
D’aquesta manera, durant el mes de juliol vaig realitzar les entrevistes a en
Lluís i a en Pere. Des d’un començament vaig poder observar les primeres
diferències entre haver viscut l’exili com a civil o com a militar. Més tard, quan vaig
conèixer el relat de la Remedios, vaig poder confirmar que les dones, i més les
que estaven embarassades, ho van passar més malament.
A en Lluís i en Pere els vaig fer una entrevista – la transcripció de l’entrevista
està en els annexos- amb una sèrie de preguntes, formulades de manera similar
per cada un d’ells, per tal de poder saber si havien viscut l’exili de manera
diferent. Les preguntes van ser les següents: (Val a dir que aquestes són les que
vaig utilitzar per fer l’entrevista a en Lluís ja que les d’en Pere presentaven petites
diferències, però l’esquema era el mateix).
1. Fins quina edat va anar a l’escola?
2. Abans d’esclatar la Guerra Civil Espanyola, a què es dedicava? I els seus
pares, a què es dedicaven?
3. Com va néixer la seva consciència política? Per què va decidir començar
a militar en un partit polític, en el seu cas en el PSUC?
4. Per què va decidir allistar-se a les files republicanes? Quin paper jugava
dins l’exèrcit republicà? Com va viure l’inici de la guerra?
5. Durant la guerra, va tenir por? Quan va començar a pensar que perdrien
la guerra, si és que ho va pensar?
6. Com va ser la “Retirada” per vostè? Com va passar la frontera?
7. Què va pensar quan va veure totes aquelles filferrades que envoltaven el
camp d’Argelers, a França, el país de la llibertat?
8. Com va passar els primers dies al camp d’Argelers?
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9. Com eren les condicions de vida? Els guàrdies francesos els tractaven
amb respecte? Van tenir ajudes d’organitzacions internacionals?
10. La vida política es va desenvolupar a dins del camp d’Argelers? Si és
així, van tenir ajudes del Partit Comunista Francès (PCF)?
11. Va aconseguir tenir contacte amb la seva família mentre estava internat
en el camp d’Argelers?
12. Vostè considera el camp d’Argelers com un camp de refugiats o un
camp de presoners?
13. Què va fer després d’abandonar el camp d’Argelers?
14. A quin any va tornar a Catalunya? Va tenir problemes amb les autoritats
franquistes? Per què es va esperar set anys a fer-ho?
15. Com va ser la seva estada a les presons franquistes?
16. Després de sortir de la presó, l’any 1952, va poder refer la seva vida amb
normalitat?
17. Haver patit aquesta situació tan traumàtica, li ha condicionat la vida?
18. Durant tota la seva vida, vostè ha lluitat pels seus ideals. Què diria al
jovent d’avui en dia, molts d’ells amb falta d’ideals?
19. Molta gent pensa que és millor oblidar “coses del passat”, “mals
temps”...Vostè creu que s’ha de permetre que aquesta realitat caigui en
l’oblit?
Aquesta entrevista va ser un mitjà per a arribar a l’objectiu marcat que era
el de comprovar si els testimonis havien viscut l’exili de manera diferent.

1. EN LLUIS, UN LLUITADOR INCANSABLE
En Lluís Martí Bielsa és una persona que sempre s’ha sobreposat a totes les
situacions adverses que se li han presentat.
El nostre company de viatge va néixer l’any 1921 en un poblet molt a prop de
Fraga, a l’Aragó. Però aviat es va traslladar a Barcelona. Com molts nens de la
seva edat va anar a l’escola fins als 13 anys, ja que a partir d’aquella edat va
començar a treballar en una fàbrica tèxtil. Cal destacar que a la prematura edat de
14 anys ja va formar part del sindicat d’aquella fàbrica perquè tots els treballadors
n’havien de formar part. Mentrestant, el seu pare era l’encarregat d’un garatge de
compravenda d’automòbils. Com la majoria de dones d’aquella època, la seva
mare no treballava. En Lluís, abans d’esclatar la Guerra Civil, ja no treballava a la
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fàbrica tèxtil sinó que estava treballant d’aprenent en un taller de serralleria molt a
prop del port de Barcelona.
En aquella època, tothom tenia consciència política degut a la situació del
moment. La consciència política del nostre protagonista va sorgir quan ell era ben
jovenet, tenia 7 o 8 anys. Llavors ja va ser conscient de les diferències de classes,
entre rics i pobres, i no li va agradar gens. Per aquest motiu, uns anys més tard es
va afiliar al PSUC i a la JSU ja que eren els partits polítics que, per a ell, tenien
una visió de futur més d’acord amb els seus ideals que altres partits polítics no
tenien.
Amb el començament de la guerra, en Lluís va decidir allistar-se com milers de
joves. Aleshores tenia 14 anys i va viure l’inici de la guerra, com qualsevol infant
d’aquesta edat, com un joc. Però, amb les primeres baixes es va adonar que allò
tenia de tot menys diversió, s’ho havia de prendre en serio. Ell no tenia un paper
destacat dins de les files republicanes sinó que era un soldat més, en concret va
pertànyer al 32è grup de la Guàrdia d’Assalt.
Durant la guerra, en Lluís va patir molta por, com és normal, a causa de les
situacions en què es va trobar. Ell sempre n’ha patit, des de ben petit, però
sempre ha trobat la manera de sobreposar-s’hi, ja que és essencial per tirar
endavant. Un dels cops que va tenir més por va ser en el període que va estar
internat al camp de concentració d’Argelers, com és normal, més endavant
sabrem el per què.
El nostre protagonista va viure una retirada molt dura, com tots els republicans
que la van haver de patir. Però, podríem dir que el seu cas va ser una mica
especial perquè li va permetre aprendre moltíssimes coses. Sobretot va aprendre
a partir de la solidaritat i de la irresponsabilitat de les persones, fins i tot va
aprendre a treure-li la pell a un xai. La frontera, com molts exiliats, la va passar pel
Pertús. Un cop hi va arribar va poder observar una situació molt caòtica. Els
gendarmes francesos separaven a les persones per sexe i edat, els joves de 15
anys eren considerats adults. En Lluís recorda perfectament com un home
portava a braços al seu fill petit, d’uns pocs mesos, i, aleshores, un gendarme
francès va treure-li el fill dels braços i li va donar a una dona que passava per allà.
Mai sabrem si pare i fill es van tornar a veure...
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A mesura que entrava a França juntament amb milers de refugiats va poder
observar els camps envoltats de filferrades. Aleshores, en Lluís, amb 17 anys, va
pensar que s’havien convertit en una mena de presoners i ell no sabia el per què.
En Lluís va anar a parar, primer, al camp d’Argelers, el pitjor dels camps. Un
camp d’emergència segons ell, on es va adonar definitivament que havien perdut
la guerra. Els primers dies els va passar molt malament, com tothom. El camp
estava situat en una llarga platja on hi havia col·locades, com animals, unes
80.000 persones pel capbaix. En aquella situació, qualsevol fa el que sigui per
sobreviure. El nostre protagonista va entrar a formar part d’un col·lectiu de
persones on tenia una funció concreta. D’aquesta manera, va passar a tenir una
“nova” família. Amb ells va poder tirar endavant i el més important, sobreviure.
Anteriorment ja hem pogut saber que el camp d’Argelers va ser el pitjor de tots
els camps, però, per què? En Lluís, testimoni de luxe, no oblidarà mai la seva
estada en aquell infern. Al principi, no els donaven ni menjar ni aigua per beure.
L’aigua que bevien provenia del mar, per tant era salada. Per aquest motiu, no
van trigar en fabricar unes bombes d’aigua per intentar potabilitzar-la, però
continuava sent salada. El menjar el treien dels macutos, és a dir, de les bosses
de roba que encara guardaven de la guerra, però aquelles provisions es van
acabar ràpidament. Aleshores, el tercer o quart dia, en Lluís i els seus companys
van observar com camions plens de pa entraven al camp. Van aconseguir agafarne algun i repartir-lo entre el col·lectiu. A partir d’aquell moment, cada dia els
donaven un pa de quilo i una llauna de sardines per cada vint-i-cinc persones.
En Lluís tampoc oblidarà les infeccions que van córrer pel camp, com per
exemple la disenteria. Aquesta infecció va ocasionar diarrea a vuitanta mil
persones, ell mai oblidarà l’espectacle que va ocasionar. A part, també hi havia
polls, sarna... Cada dia es despertava amb sang a les mans de tant rascar-se la
pell.
Al principi del funcionament del camp no hi havia infermeria. Com a
conseqüència, si s’emmalaltia era molt difícil sobreviure. Si s’agafava una malaltia
molt seriosa hi havia moltes probabilitats de morir, en canvi si s’agafava una
malaltia “curable” donaven una simple aspirina. En Lluís va ser testimoni proper
d’un cas. Un company seu es va posar malalt i el van intentar curar entre els
membres del col·lectiu, i ho van aconseguir. Però si no hagués estat en el
col·lectiu de ben segur que s’hagués mort.
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Els guàrdies francesos els tractaven molt malament, com si fossin lladres o
gent perillosa. En Lluís avui en dia afirma que el comportament d’aquells guàrdies
passarà a la història com el pitjor comportament que la raça humana ha pogut
tenir amb els seus iguals.
En el camp d’Argelers, com en tots els camps, hi va arribar ajuda de les
organitzacions internacionals, sobretot de la Creu Roja. En Lluís recorda els
camions amb la creu vermella. Va poder mantenir correspondència amb la seva
família gràcies a aquestes organitzacions. Es va trobar amb el seu pare a dins del
camp al cap de tres mesos. El seu pare no l’havia buscat mai ja que li havien dit
que havia caigut presoner a Esplugues de Llobregat en una emboscada.
A l’interior del camp es va desenvolupar la vida política. El nostre protagonista
va ser l’encarregat d’organitzar la JSU en el camp número 2.
Quan va sortir del camp d’Argelers, uns mesos més tard d’haver-hi entrat, el
van portar cap al camp d’Agde o camp dels catalans juntament amb el seu pare. A
en Lluís li sabia molt de greu haver de patir aquella situació tan terrible amb el seu
pare ja que, aquest últim, feia tot el possible perquè el seu fill no passés gana. Per
aquest motiu, es va separar del seu pare per anar al camp del Barcarès, on es va
examinar per fer d’ajustador mecànic i poder entrar a treballar en una CTE
(Companyies de Treballadors Estrangers), on es va trobar amb el seu germà
gran. Mai li van dir la nota d’aquell examen ja que hi havia d’altres persones que
tenien més necessitat de sortir del camp. Finalment, va sortir del camp del
Barcarès per dirigir-se al de Sant Cebrià, on estaven organitzant les CTE. Tot això
va passar al novembre de 1939. D’aquesta manera va entrar en una CTE i el van
traslladar al nord de França per fortificar tota aquella zona. Amb l’entrada dels
nazis a França, en Lluís es va veure involucrat en una segona retirada cap al sud
de França.
Aleshores, quan va acabar la Segona Guerra Mundial a la vista del fet que el
règim franquista no suposava un enemic a vèncer pels aliats, en Lluís va decidir
tornar a Catalunya, al gener de 1946, per retrobar-se amb la seva família. A
Catalunya hi va arribar amb onze persones més. Tots junts van transportar a
peces una impremta. Un cop a Barcelona, les van deixar a Collserola i ell va ser
l’encarregat de transportar cada peça a la seva destinació i instal·lar-les. En total
va trigar deu dies en realitzar tota aquesta operació. Però, la primera nit a
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Barcelona va perdre la documentació, per aquest motiu les autoritats franquistes
el van detenir.
En Lluís té un molt mal record de les presons franquistes. A la jefatura de
policia va patir seixanta interrogatoris, acompanyats de pallisses nit i dia. Un dia,
quan la seva dona, la Mercè, el va anar a visitar no el va reconèixer a causa de la
pallissa que li havien donat la nit anterior. En Lluís li va dir que era ell. No va
dormir en dotze dies.
Després el van portar a la presó Model de Barcelona on va organitzar el PSUC
a la sisena galeria. Ell, juntament amb els seus companys, van decidir començar
una vaga de fam, motivada per una bufetada donada per un guàrdia a un
presoner sense cap motiu. Aquesta vaga va durar tres dies i la van guanyar. Per a
la direcció de la presó, en Lluís va ser l’únic responsable de la vaga de fam. Per
aquest motiu, va ser transferit a la presó d’Ocaña per ser jutjat i afusellat. No el
van arribar a afusellar. Al cap de deu minuts d’arribar a la seva nova cel·la, el
director de la presó el va visitar i li va dir: “Por lo que has hecho en Barcelona,
aquí te vas a pudrir”. Aleshores va ser tancat completament a les fosques durant
sis mesos. Quan va sortir, li van dir que havia estat menjant els corcs de les
llenties durant tot aquest temps.
Posteriorment, la tercera presó on va anar a parar va ser la de Burgos. En Lluís
afirma que els tres anys que va estar en aquella presó no els canvia per res del
món. Allà va aprofitar el temps tot estudiant el que no havia pogut estudiar
anteriorment. Va sortir de la presó de Burgos sent delineant projectista.
L’any 1952, quan va sortir de la presó, va haver de refer la seva vida. En un
primer moment no va poder tornar a Barcelona ja que no li permetien. Per aquest
motiu, va anar a viure a Montblanc, on es va haver de dedicar a collir olives.
Finalment, va aconseguir anar a viure a Barcelona gràcies a un jutge que el va
autoritzar. Aleshores, ell tenia trenta-un anys i havia de començar de nou tota la
seva vida.
Aquesta és la historia d’en Lluís Martí Bielsa. Amb el temps va poder refer la
seva vida i, actualment, és pare i avi. Viu tranquil·lament a casa seva juntament
amb la Mercè, la seva dona. Encara lluita a favor de la memòria històrica. El seu
lema és: “No oblidar”.
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2. EN PERE, UN HOME QUE MAI HA CONEGUT LA POR
En Pere Carbonell Fita és una persona que sempre ha aprofitat totes les petites
oportunitats que se li han presentat per poder tirar endavant. Coneixem el nostre
protagonista.
Va néixer el 18 de gener de l’any 1916, a Barcelona. Com molts nens d’aquella
mateixa època va anar a l’escola fins als 14 anys. El seu pare es dedicava a la
sastreria i la seva mare, com la majoria de dones, no treballava.
En Pere va viure de ben a prop un fet històric de Catalunya, la proclamació de
la II República Espanyola. El 14 d’abril de 1931 el nostre company de viatge tenia
15 anys i anava passejant per la Rambla de Catalunya. Aleshores, va veure un
grup de persones que anava cridant: “Visca la República, visca la República!”.
Immediatament es va adonar del fet que qui liderava aquell grup era en Lluís
Companys i, lògicament, va decidir seguir-los per veure on anaven. D’aquesta
manera, en Pere va acabar a la Plaça Sant Jaume. Uns minuts més tard, en
Companys va sortir al balcó de l’Ajuntament de Barcelona i va declarar:
“Ciutadans, queda proclamada la II República Espanyola!”. Aleshores, en Pere i
tota les persones que s’havien aplegat en aquella plaça van començar a taral·lejar
la Marsellesa ja que era l’única cançó que sabien. A partir d’aquell moment, la
plaça es va començar a omplir de gom a gom, s’hi van dirigir persones de tots els
indrets de Catalunya caminant, amb camions... Aquell mateix dia, en Macià, va
sortir al balcó de la Generalitat i va dir: “Catalans! Queda proclamat l’Estat català
dins de la Federació d’Estats Ibèrics!”. En Pere s’hi va estar tres dies en aquella
plaça i es va sentir molt emocionat i il·lusionat.
Un dia abans d’aquell fet tan increïble, en Pere estava estudiant a l’Escola
Industrial de Barcelona i és quan la seva consciència política va néixer. Amb els
seus companys de classe parlava sobre en Companys, en Macià i de llibertarisme
més que de catalanisme. Es passaven les hores de dibuix parlant de política i no
pas dibuixant. Aleshores, el nostre protagonista es va adonar que era
imprescindible afiliar-se o militar en algun partit polític. D’aquesta manera, es va
afiliar a l’Unió Socialista de Catalunya (USC), un gran partit segons en Pere. Tot i
així, només va estar-hi afiliat tres mesos perquè no pagava els rebuts que li
enviaven des del partit.
Després del seu pas per l’Escola Industrial de Barcelona va matricular-se a una
nova escola, per poder exercir de mestre en un futur, creada per la Generalitat de
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Catalunya, d’acord amb el ministre d’educació pública. Aquesta nova escola
s’anomenava Escola Normal de la Generalitat de Catalunya i es va crear el mateix
dia que es va proclamar la II República Espanyola, és a dir el 14 d’abril de 1931.
En aquells dies va ser un dels fundadors de la Fundació Nacional d’Estudiants de
Catalunya (FNEC), un sindicat d’estudiants.
Quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola, el 18 de juliol de 1936, en Pere va
ingressar a l’Escola Popular de Guerra recomanat per uns companys seus. La
República va decidir que per guanyar la guerra no n’hi havia prou amb entusiasme
i valentia, sinó que calia gent preparada i formada per manar els soldats. L’abril de
1937 va sortir d’aquella escola com a tinent d’artilleria. Així doncs, el van enviar al
front d’Aragó. Amb el temps va demostrar que estava capacitat per manar i
coordinar els soldats que tenia sota el seu comandament. Per aquest motiu, li van
assignar el comandament d’una bateria d’artilleria, concretament era el cap
d’artilleria del 18è cos d’exèrcit.
Durant la guerra, en Pere mai va tenir por, un fet excepcional. Segons ell, el
sentit de responsabilitat que sentia li va permetre crear una mena de cuirassa en
la qual s’hi sentia segur. Tot i així, ell reconeix que era i és una persona poruga. El
nostre company de viatge afirma que va entrar a la guerra conscient del fet què
per recobrar tot allò que havien perdut s’havia de lluitar. Per aquest motiu, ell mai
va pensar en la derrota ja que lluitava i treballava contínuament.
El nostre protagonista va patir una retirada molt dura, com tots els republicans
que s’hi van veure involucrats. Alhora que s’anava retirant també anava lluitant. La
darrera vegada que en Pere va participar en una acció bèl·lica va ser a l’ermita de
Sant Sebastià, molt a prop de Vic. En aquesta ermita hi va establir un observatori
per controlar els moviments de l’enemic i, quan el va localitzar, va fer disparar tota
la munició que els quedava. Després d’aquell fet, el van enviar a Puigcerdà per
posar-se a les ordres del comandant militar d’aquella zona. El comandant li va dir:
“Miri Sr. Carbonell, això s’ha acabat, però a vostè li queda una ultima
responsabilitat. Faci el favor de posar-se un bon uniforme i de posar-se al front de
la tropa d’artillers que trobarà als afores del poble.” Dit i fet, en Pere es va
col·locar al front d’aquesta tropa d’artillers i es van dirigir cap a Perpinyà passant
per la Guingueta d’Ix. Un cop a França els gendarmes francesos els van treure els
canons i els van col·locar en un camp de vaques, amb les famoses paraules que
els refugiats republicans mai han oblidat: “Allez, Allez”.
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En Pere, com a militar que era, va tenir la sort de no anar a parar al camp
d’Argelers. Primerament, el van portar al camp de Vernet, un camp amb
barracons construït durant la Primera Guerra Mundial. Però, allà s’hi va estar
només un any i mig perquè el govern francès s’estava preparant per a la Segona
Guerra Mundial i, per aquest motiu, necessitava aquelles instal·lacions. Aleshores,
tots els refugiats republicans, en Pere inclòs, els van traslladar al camp de
Setfonts amb uns trens per a bestiar. D’aquesta manera, la població dels poblets
per on passaven no els podien veure. Malgrat la incomoditat, es sentien, si més
no, tranquils. Formaven part de les deixalles d’un exèrcit derrotat.
En arribar al camp de Setfonts, a en Pere, juntament amb els seus companys
oficials, el van col·locar en una barraca on no hi havia llits, per tant havia de
dormir a terra. D’aquesta manera, va poder comprovar que n’hi ha ben bé prou
amb quatre estaques i un cordill per crear un “habitatge”; la resta ho posa la
imaginació. Aleshores, es va adonar que un és capaç d’aïllar-se de vuitanta
companys de barraca.
Les condicions de vida dins del nou camp eren dures, és clar, però no tant com
a Argelers. Tenia la sort de gaudir d’aigua potable i d’una ració de menjar cada
dia. Com que en Pere tenia la condició de militar, estava en un pavelló a part on
era tractat diferent. A més, gaudia del respecte dels gendarmes ja que com ells
era militar. En Pere va establir molt bones relacions amb el gendarme encarregat
de fer d’informador. Aquest últim el “reverenciava”.
En el camp de Setfonts, en Pere i la resta d’internats van rebre ajudes de les
organitzacions internacionals. Fins i tot, va tenir la sort d’aconseguir, per mitjà d’un
company anglès, que una vídua d’un militar anglès li aportes una quantitat de
diners cada mes. Sortosament va poder establir correspondència amb la seva
dona, la Isabel. Les seves cartes li reflectien la inquietud que tenia i que volia anar
a França ja que tenia port de la repressió franquista. Volia lligar la seva sort a la
del nostre protagonista. Tot i així va aconseguir dissuadir-la dient-li que a França
no hi veia cap sortida per a ella. S’escrivien en francès i per mirar de tranquil·litzar
la seva dona, en Pere escrivia frases com aquesta: “Mantén-te, com sempre, fidel
a les teves promeses: jo sabré, al meu torn, mantenir les meves paraules”.
A diferencia del camp d’Argelers, en el camp de Setfonts, un camp de
presoners segons en Pere, no s’hi va desenvolupar la vida política. Més tard,
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quan en Pere ja estava a Espanya va entrar en contacte amb el Front Nacional de
Catalunya (FNC).
En Pere va aconseguir entrar a l’oficina de col·locació del camp, on els
internats omplien fitxes amb les seves dades personals per

treballar en

substitució del gran nombre de joves francesos mobilitzats a causa de la Segona
Guerra Mundial. Un cop va omplir la fitxa, va tenir l’oportunitat de dormir en una
barraca a part, dotada de lliteres. Aleshores, li va arribar a les oïdes una
informació molt suculenta: s’estava preparant un batalló de treballadors i s’hi
necessitava un intèrpret. Ell s’hi va oferir i el van acceptar. Quan ja havia signat el
contracte de treball es va assabentar que la feina tractava d’obrir un túnel d’accés
a una zona fortificada, a la frontera amb Alemanya. Aleshores, va comprendre que
es tractava d’una feina molt dura, en un clima fred i plujós. A en Pere no li
interessaven aquelles perspectives, ni per ell ni pels seus companys. D’aquesta
manera va denunciar el contracte i, com a conseqüència, el batalló mai va arribar
a sortir. Finalment, a l’oficina de col·locació van decidir que es necessitava mà
d’obra especialitzada. D’aquesta manera, en Pere es va inscriure com a topògraf,
d’alguna cosa li havia de servir la topografia practicada a l’artilleria! Però, s’hi va
estar poc temps perquè les seves perspectives de trobar-se amb la seva esposa a
França es feien cada cop més negres. Per aquest motiu, als seus vint-i-quatre
anys, va decidir tornar a Catalunya.
El 22 de gener de l’any 1940, en baixar del tren a Portbou, es va trobar a
l’andana de l’estació a la seva mare i a la Isabel. Volia córrer per abraçar-les com
mai ho havia fet, però un policia el va agafar i el va portar a la “Comisaria de
Policía”. Aquesta primera trobada amb la policia va ser menys violenta del que es
pensava, simplement va ser burocràtica. El van interrogar perquè havia participat
a la guerra com a oficial, concretament com a capità. Per aquest darrer motiu, el
van portar al castell de Figueres. Si en Pere hagués dit que simplement havia
participat a la guerra com a tinent, l’haurien enviat a un camp de concentració i
hauria estat obligat a complir tres anys de mili. Tot i així, el seu orgull va passar
pel davant.
A la presó de Figueres no s’hi va sentir maltractat, l’única cosa que no
suportava era cantar el “Cara al sol” cada matí. On ho va passar malament de
veritat va ser a la presó del Poblenou. En Pere assegura que el director d’aquella
presó era un psicòpata que es drogava cada dia. Els presos hi dormien capiculats
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perquè no hi havia lloc per a tothom. Per aquest motiu, durant la nit molts presos
s’orinaven a sobre perquè no es volien aixecar per por de trepitjar a la resta de
companys.
Aleshores, en Pere va rebre la llibertat condicional ja que d’alguna manera
s’havia d’oxigenar la presó. D’aquesta manera, va poder evitar la sentència de
dotze anys i un dia amb els que havia estat condemnat. No seria la seva última
visita a la presó.
Un cop a fora, va continuar militant clandestinament. Aleshores, en Pere i els
seus companys, amb l’acostament del final de la Segona Guerra Mundial, van
creure convenient estar preparats quan Franco caigués derrotat per les forces
aliades. D’aquesta manera, van crear l’”Exèrcit a Catalunya”. Però, aquest
projecte no va arribar a més perquè va haver-hi una filtració i els van descobrir.
Per aquest motiu, en Pere i els seus companys van ser internats a la presó Model
de Barcelona. En aquella nova presó en Pere s’hi va estar relativament bé ja que
ell és una persona que s’adapta a les circumstàncies. Però, hi ha una cosa que no
li van poder empresonar: el sentit de l’humor. Va sortir definitivament de la presó
l’any 1945. Aleshores, va començar a refer la seva vida juntament amb la Isabel.
Aquesta és la història d’en Pere Carbonell Fita. Actualment en Pere viu sol, ja
que malauradament la Isabel ens va deixar fa un temps. Disposa de la companyia
dels seus fills. Per ell el passat no s’ha d’oblidar ja que és l’única manera
d’entendre el present. No és un home nostàlgic que sempre està pendent del que
va fer, sinó que està pendent del futur i, per aquest motiu, creu amb els joves ja
que són el futur.

3. LA REMEDIOS, UNA DONA AMB UNA RESISTÈNCIA DE FERRO
La Remedios Oliva Berenguer és una dona que va anar a l’exili amb quasi bé
tota la seva família. A l’exili va tenir el seu primer fill, en Rubén, que va haver de
créixer en aquell ambient de desgràcia. Coneguem la seva història.
La nostra companya de viatge va néixer a Barcelona el 29 de setembre de
1918. Però ben aviat es va traslladar a Badalona. Allà, amb els anys, hi va establir
un taller de costura on ensenyava l’ofici a altres dones. El seu pare no treballava
ja que tenia una mica de ceguesa i la seva mare, com era normal en aquella
època, no treballava.
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Quan les tropes franquistes s’apropaven a Badalona, la Remedios va decidir
anar-se’n per por de les represàlies ja que el seu marit, en Joan, formava part de
l’exèrcit republicà. Un bon matí la Remedios i els seus pares van pujar a un
camió, on ja hi havia deu persones, conduït pel seu germà. La nostra protagonista
recorda així aquell moment:
“Cargamos todo lo que habíamos preparado deprisa y corriendo: un
colchón pequeño, una maleta, dos sacos de tela y también una barril
de vino procedente de una viña que teníamos... Nos lo llevamos todo y
cerramos la puerta. Aquellos instantes se me quedaron clavados en el
alma para siempre”.6

Es van dirigir cap a Figueres, on es van trobar amb en Joan. Per la carretera hi
havia milers de persones caminant, tropes militars derrotades, camions i carros.
La Remedios ho va passar molt malament. Sobre les dues o les tres de la tarda ja
havien arribat a Figueres. Els carrers de la ciutat, l’última important abans de la
frontera, estaven abarrotats de gent. La Remedios i la seva família es van refugiar
en una casa juntament amb més de dues-centes persones. Per aconseguir
menjar havien de fer cues llarguíssimes, però valia la pena esperar tant.
Cada dia sortien cap a França un numero determinat de camions, els quals
transportaven els refugiats. En una ocasió, la Remedios va pujar en un d’aquests
camions, sense adonar-se que els seus pares no hi eren. Per aquest motiu es va
baixar i es va reunir altre cop amb ells. Dos dies després, es va trobar amb la
seva cunyada i va rebre molt bones notícies: en Joan estava en una masia
propera! D’aquesta manera, el dia següent, acompanyada pel seu germà, va anar
a buscar-lo. Finalment es van retrobar i la felicitat va retornar.
La Remedios, en Joan i la resta de la família van aconseguir pujar en un camió.
Primer es van dirigir cap a Llançà i, més tard, a Portbou. Es van haver d’esperar
moltes hores a la carretera que anava des d’aquesta última població cap a
França, però finalment van aconseguir passar. En creuar la frontera, els
gendarmes francesos els van conduir, a ells i a milers de persones més, cap al
camp de concentració d’Argelers. Van ser dels primers internats en aquell camp
instal·lat a la sorra de la platja.
6

Font: Oliva i Berenguer, R. Éxodo, del campo de Argelès a la Maternidad de Elna.
Barcelona. Ed. Viena, 2006. pàg. 21
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Van haver d’improvisar un refugi per a cinc persones (la Remedios, en Joan,
els seus pares i el seu germà, en Domingo). Tenien sort perquè moltes persones
havien de dormir al ras tapats per una manta. Per aconseguir menjar es van haver
d’apuntar a la barraca d’intendència, on els en donaven una ració diària
insuficient.
A conseqüència de les males condicions higièniques els va afectar una
epidèmia de sarna. Per posar-hi remei, la Remedios va aconseguir una palangana
que els servia per a diferents utilitats i que segons la nostra protagonista era un
objecte imprescindible. Finalment van aconseguir una pomada per combatre la
sarna. Tot i així, hi havia altres malalties i paràsits corrent pel camp, com per
exemple la disenteria i els polls.
La Remedios i el Joan van buscar moltes maneres de sortir d’aquell infern, com
per exemple apuntar-se en una llista per viatjar a Amèrica. Però mai ho van
aconseguir. Durant la seva primera estada al camp d’Argelers, la Remedios va
quedar embarassada.
A principis de juliol van anunciar per la megafonia que els canviaven de camp.
Els van portar al camp de Sant Cebrià, un camp per a famílies que estava quasi
acabat. Però, no va ser una bona notícia per a la Remedios. Si feien un nou camp
no seria amb el propòsit d’alliberar-los.
Entre el 10 i 12 de juliol, la Remedios i la seva família van ser traslladats de
camp. Un cop van arribar al camp de Sant Cebrià, es van instal·lar a la seves
noves barraques, la Remedios i el Joan en una i, els seus pares en una altra.
Estaven dividides en habitacions minúscules que no arribaven als dos metres
d’amplada per un altre de llargada, en total uns tres metres quadrats i mig. Com a
sostre tenien unes xapes i com a terra la sorra de la platja.
Duran l’internament, la Remedios es dedicava a allò que sabia fer: cosir i
confeccionar roba.
En el camp de Sant Cebrià, com en el camp d’Argelers, també es va
desenvolupar

la

vida

política.

Les

persones

que

integraven

aquestes

organitzacions polítiques clandestines li van proporcionar a la Remedios un
raspall de dents, dentífric i unes ulleres de sol per al seu pare.
Quan l’embaràs de la nostra protagonista ja estava bastant avançat va tenir
l’oportunitat quasi miraculosa d’anar a la Maternitat d’Elna. De fet, ella va ser una
de les primeres mares en anar-hi.
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A la Maternitat d’Elna, la Remedios va tenir el seu primer fill, en Rubén. En
aquesta maternitat va experimentar una gran felicitat i, alhora, tristesa ja que no
podia parar de pensar amb en Joan i els seus pares. La Remedios recorda així la
sortida de la maternitat:
“Una tarde de febrero abandonamos con cierto pesar esa
maternidad improvisada en la que habíamos encontrado alguna
comodidad y, sobre todo, un calor humano que nunca se me ha de
olvidar”7

Aleshores, no va tornar al camp de Sant Cebrià sinó
al camp d’Argelers. Allà ja l’esperaven els seus pares,
però en Joan no ja que estava treballant en una
Companyia de Treballadors (CTE). Al més de maig, la
Remedios va trobar la gran ocasió per sortir d’aquell
camp i no tornar-hi mai més. Un empresari d’Izeaux,
un poblet proper, estava buscant mà d’obra espanyola
perquè confeccionessin pantalons per l’exèrcit francès.
D’aquesta manera, la Remedios i els seus pares van
aconseguir ser contractats per aquell empresari.
No tot van ser flors i violes en aquella nova vida. Al

23. La Remedios amb el
seu fill Rubén.

principi semblava que si, però amb el pas dels dies tot va empitjorar. La nostra
protagonista no cobrava la quantitat de diners promesa, van acomiadar el seu
pare, els alemanys ja havien arribat a Izeaux... Per aquest motiu va decidir
retrobar-se amb en Joan, amb qui no es veien des de feia vuit mesos. Així, un bon
dia, la Remedios juntament amb en Rubén i els seus pares se’n van anar cap a la
mina on treballava en Joan.
La mina estava situada a la Grand-Combe. Allà van residir durant tres anys en
una barraca amb una sola habitació per a cinc persones, sense aigua ni lavabo i
amb la pols de la mina. Però, al cap d’aquests tres anys van decidir canviar de
localitat, es van traslladar a Nimes. Amb els anys van tenir dos fills més i, aquests,
els seus propis fills. Malauradament en Joan va emmalaltir d’una greu silicosis,
que se’l va emportar quan tenia seixanta dos anys.
7

FONT: OLIVA I BERENGUER, R. Éxodo, del campo de Argelès a la Maternidad de Elna.
Barcelona. Ed. Viena, 2006. Pàg. 91
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Aquesta és la història de la Remedios Oliva Berenguer. Actualment resideix a
la localitat francesa de Gap, juntament amb els seus fills i néts.

47

TESTIMONIS DE L’EXILI DEL 39

CONCLUSIONS
L’exili republicà del 1939, també conegut com la Retirada, és i serà un dels
episodis més negres de la història d’Espanya. Unes 500.000 persones van haver
de deixar tot allò que havien estimat per encarar un futur amb moltes incerteses.
D’aquesta manera, quan Barcelona va caure en mans dels nacionals, moltíssimes
persones van preferir anar a l’exili que no pas viure sota el règim de Franco. Una
decisió molt coherent ja que fora d’Espanya s’hi perfilava un raig d’esperança. Tot
i així aquesta decisió els va comportar un gran patiment.
Aleshores, es va produir una imatge inèdita: una gran riuada de persones
dirigint-se cap a la frontera amb França. Durant aquest trajecte, que el podríem
relacionar amb molts noms (por, mort, desesperació, desil·lusió, incertitud...), els
exiliats van ser víctimes de la fam, del fred i de les bombes feixistes. Després de
molts dies de trajecte van arribar a la frontera. Però les autoritats franceses,
davant la gran quantitat de persones que volien entrar al seu país, van decidir
tancar la frontera per uns dies, mentre construïen, de pressa i corrents els primers
camps d’”allotjament”. Finalment, la frontera va quedar oberta i els republicans
van poder entrar a França i deixar enrere Espanya, aquell país que els havia vist
néixer, però que en molts casos no els veuria morir.
Un dels primers camps construïts va ser el d’Argelers, situat a la platja de la
mateixa població i el pitjor de tots. Els primers interns, la gran majoria civils, entre
els quals trobem en Lluís i la Remedios, van haver de suportar unes condicions
duríssimes. Les primeres nits van tenir com a matalàs la sorra i el cel com a
sostre. Durant aquest temps es van haver d’alimentar a partir de les racions que
encara tenien, però no els van durar gaire. Per aquest motiu, ben aviat es van
queixar de la falta d’aliments i, com a resposta, les autoritats del camp els van
proporcionar pa i altres aliments, però en quantitats reduïdes. Per aquest motiu, el
que van fer molts interns va ser agrupar-se en col·lectius per poder repartir-se el
menjar i així poder passar aquells dies tan durs. L’aigua no va ser una excepció,
els primers dies no tenien aigua potable i, per aquesta causa, moltes malalties van
fer acte de presència ja que l’aigua del mar els provocava disenteries entre
d’altres malalties.
Cada cop hi havia més gent en aquell camp, fins i tot hi van arribar a haver uns
100.000 interns. Aquesta va ser la causa que moltes epidèmies s’estenguessin
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amb rapidesa, com els polls, la sarna... Semblava quasi impossible trobar algun
familiar en aquell caos, però la Remedios ho va aconseguir.
Molts dels internats van intentar escapar-se, ja sigui tallant les filferrades o
nedant. S’escapaven per allunyar-se d’aquell infern que suposava el camp i per
trobar una millor vida. Tot i així, molts d’ells van ser detinguts i retornats a l’interior
del camp.
Per protegir-se d’aquell dur hivern que afectava la zona del Rosselló, molts
internats van improvisar un seguit de barraques rudimentàries. Més endavant, les
autoritats del camp, després de desallotjar tots els internats i d’haver-los
recol·locat en d’altres camps, van reformar el camp tot construint latrines i
barraques. Quan van acabar les obres de millora, els internats van tornar a ocupar
la platja d’Argelers. Aquest cop amb unes condicions de vida millors.
Passaven els dies i els mesos, i molts republicans tornaven a Espanya perquè
pensaven que la situació s’hauria calmat. Molts d’altres, es van quedar a França
per por de les represàlies.
Molts dels refugiats van aconseguir sortir del camp perquè es van apuntar a les
Companyies de Treballadors Estrangers (CTE). Aquestes es van formar ja que
molts joves francesos havien anat a la guerra per defensar la llibertat enfront del
nazisme.
En aquell context va ser una sort que existís una gran persona com l’Elisabeth
Eidenbenz. Ella va obrir una maternitat a la població francesa d’Elna, molt a prop
del camp d’Argelers. Allà hi van anar a donar a llum les dones republicanes que
s’havien quedat embarassades. D’aquesta manera, les dones podien tenir els
seus fills en unes condicions molt més bones i salubres que no pas dins dels
camps, on segur que les seves criatures haguessin mort. La Remedios va tenir el
seu fill, Rubén, en aquesta maternitat.
Durant el règim de Vichy, la Gestapo, és a dir la policia nazi, va visitar la
maternitat més d’una vegada per vigilar que no tinguessin jueus amagats.
Finalment, la maternitat va haver de tancar el 1942, per ordre directa de la
Gestapo.
En aquest mateix any, el camp d’Argelers va tancar les seves portes.
La memòria del camp d’Argelers ha estat massa temps submergida sota la
sorra de la platja. Històries de famílies, íntimes, sovint tabús i històries de militants
llibertaris, comunistes, catalanistes, socialistes, bascos, antics brigadistes
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internacionals, exiliats antifeixistes, gitanos, refugiats jueus alemanys, austríacs,
polonesos, belgues... El camp d’Argelers és un símbol tan gran de la Retirada que
ha esdevingut un record en la memòria col·lectiva, a causa de la impressionant
xifra de 100.000 refugiats que van arribar a estar internats en aquell lloc.
D’aquesta manera, el camp d’Argelers va ser el més important, en termes del
nombre de persones internades, tant sota la III República com sota el règim de
Vichy.
Al 1999, en ocasió del 60è aniversari de la Retirada, Argelers va homenatjar
aquest fet terrible de la seva història. Es va inaugurar un monòlit allà on hi havia
hagut el Camp d'Argelers, un altre en record als morts del camp i es va anomenar
una avinguda amb el nom d'"Avinguda de la Retirada del 1939".

La

inscripció

commemoratiu

del
de

monòlit
la

platja

d'Argelers diu així:
“A la mémoire des 100.000
Républicains Espagnols, internés
dans le camp d'Argelès, lors de la
RETIRADA de Février 1939. Leur
malheur: avoir lutté pour défendre
la Démocratie et la République
contre le fascisme en Espagne de 1936
à 1939. Homme libre, souviens toi.”

24. Placa del monòlit que fa referència
al camp d’Argelers

“A la memòria dels 100.000 republicans espanyols, internats en el camp
d'Argelers, després de la RETIRADA de febrer de 1939. La seva desgràcia: haver
lluitat per defensar la Democràcia i la República contra el feixisme a Espanya de
1936 a 1939. Home lliure, recorda-te'n”.
Amb el camp d’Argelers hi van conviure molts altres camps, com el del
Barcarès, el de Sant Cebrià, el de Rivesaltes, el d’Agde... Però, em vaig centrar
amb el de Setfonts perquè en Pere hi va estar internat.
Aquest camp no es pot comparar amb els altres. Allà hi van anar a parar,
sobretot, militars. Tenia unes condicions de vida molt més dignes i salubres que
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no pas els altres, per exemple des d’un principi ja disposava de barraques i de tot
el necessari per poder viure “dignament”: aigua potable, electricitat... Per aquest
motiu, el registre de morts no va ser tan gran com el dels altres camps. A més, cal
destacar que els guàrdies francesos no tractaven tan malament als internats
perquè, en gran mesura, eren militars.
Quan l’últim Grup de Treballadors Estrangers (GTE) va abandonar el camp de
Setfonts, el camp va tancar les seves portes. Això passava l’any 1942, però no va
ser fins l’any 1945 que les va tancar definitivament.
Cal destacar que la personalitat de cadascun dels nostres protagonistes va
influir en el seu futur. En Pere, abans d’implicar-se directament en la guerra,
s’havia apuntat a l’Escola Popular de Guerra a causa del seu afany de dirigir.
D’aquesta manera va esdevenir oficial i va poder gaudir de certs “privilegis” durant
l’exili, situació ben diferent de la que es va trobar en Lluís.
En Lluís i la Remedios van anar a parar en un principi al camp d’Argelers. En
canvi en Pere va anar al camp de Setfonts, un camp destinat, principalment, als
militars. Sense una investigació prèvia ja es poden intuir algunes de les
diferències. Però si ho analitzem més a fons podrem treure’n l’entrellat.
Primerament cal destacar que en Lluís i la Remedios van entrar a França com
a civils i això ja els va suposar un handicap. A més a més, a aquest fet cal sumarli que van passar la frontera ell pel Pertús i ella per Portbou, dos passos que
estaven molt a prop dels camps, que estaven situats a les platges (els pitjors de
tots). En canvi, en Pere va arribar a França com a militar, més en concret com a
oficial, i va passar per la Guingueta d’Ix, una zona molt allunyada de la costa. Per
aquest motiu no va arribar a ser internat, per exemple, a Argelers. Aquest fet va
condicionar el seu futur a França.
En Lluís i la Remedios, com ja hem dit, van anar al camp d’Argelers. Allà ho
van passar molt malament. Van passar molta gana, només tenien una ració de
menjar al dia, i moltes epidèmies: polls, sarna, disenteria... A més, a aquest fet cal
sumar-li que no tenien aigua potable ni barraques i quan n’hi van haver, cal
destacar que eren molt petites i sense corrent elèctric. El dia a dia es basava en la
supervivència i en el fet d’estar dins d’un col·lectiu.
En canvi, en Pere va tenir molta més sort. Ell, com ja sabem, va anar a parar al
camp de Setfonts, un camp que des d’un principi ja havia estat adequat a les
necessitats bàsiques, ja que no s’havia construït de pressa i corrents. D’aquesta
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manera, ell ja va poder disposar d’una barraca més gran i amb corrent elèctric. El
dia a dia era molt més còmode i senzill que no pas en els altres camps. Per
exemple, en Pere i altres companys van poder construir un pessebre, cosa que
hauria estat inimaginable en el camp d’Argelers.
Un altre fet diferenciador entre els nostres tres protagonistes va ser que dos
d’ells, en Lluís i la Remedios, tenien part de la seva família a prop seu i per aquest
motiu van haver de vetllar per ells. En canvi en Pere la tenia tota a Catalunya i no
havia de patir per ells.
Durant l’entrevista amb en Pere, aquest em va remarcar un fet que em va cridar
molt l’atenció: em va afirmar que durant la guerra no havia conegut la por. Tot al
contrari d’en Lluís que, com era normal, ell en va passar molta, entre d’altres
coses perquè sempre va tenir l’enemic trepitjant-li els talons. A què pot ser degut
que una persona en circumstàncies adverses com és una guerra, no tingui la
sensació de por? Una de les respostes podria ser que no volgués reconèixer que
va sentir la por. Però això ja seria un altre tema...
Durant les entrevistes vaig poder observar que els testimonis gaudien amb les
seves explicacions. Això podria ser degut a què tal i com va dir l’Anna Miñarro en
la seva ponència en el 2e Séminaire Transfrontalier, els testimonis tenen la
necessitat de transmetre la seva experiència a les generacions més joves per tal
de poder deslliurar-se d’una part de patiment. Però, ells sense saber-ho, ho
expliquen com a forma de teràpia.
El treball de recerca que he realitzat durant aquest temps m’ha permès
conèixer a un seguit de persones que van haver de suportar una situació
duríssima. La hipòtesi que em vaig formular en un principi sobre les diferents
maneres de viure l’exili, se m’ha anat confirmant al llarg de tota l’elaboració del
treball. Ho he pogut anar corroborant tant amb els testimonis orals, com en Lluís i
en Pere, com amb tots els altres testimoniatges que he anat llegint, com la
Remedios i bastants d’altres.
En conclusió podem afirmar, que l’exili del 1939 va suposar i suposa encara un
fet inesborrable, tant en la memòria del col·lectiu que el va patir en primera
persona, com en la memòria dels familiars i d’altre gent que estan treballant
perquè no caigui en l’oblit.
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L’exili va canviar la vida de moltes persones. Va trencar famílies, ens va deixar
morts... Massa dur per esborrar-ho de la memòria. Només recordant-ho evitarem
que caigui en l’oblit, tal com em van transmetre tant en Lluís com en Pere.

Barcelona, 6 de desembre de 2011
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ANNEXOS
Entrevista a Lluís Martí Bielsa. Realitzada el 13 de juliol de 2011
Lluís Martí Bielsa va néixer a Gallur, Aragó,
l’any 1921. Durant la Guerra Civil Espanyola va
ser el responsable polític de les Joventuts
Socialistes Unificades al 32è grup de la Guàrdia
d’Assalt. El 12 de febrer de 1939, després de la
derrota republicana, va aconseguir arribar a
França i fou internat al camp d'Argelers, al
Rosselló. Després va estar al camp dels catalans
d'Agde, el de Barcarès i el de Sant Cebrià, fins
que finalment va allistar-se en una companyia de
treball. Va participar activament en la resistència
francesa en plena ocupació alemanya. Detingut, va

25. Lluís Martí Bielsa

aconseguir escapar-se del tren que el duia fins al camp d'extermini de Dachau. No
va ser l'única vegada que s'escaparà d'un tràgic final. L’any 1944 va participar a
l’alliberament de París com a membre de les Forces Franceses de l’Interior.
En acabar la Segona Guerra Mundial, com a militant del PSUC, va tornar a
Catalunya clandestinament i va començar a treballar en una impremta mòbil, que
l’havia portat a peces juntament amb onze homes més, carregada des de França.
El 1946 va ser detingut, torturat, i empresonat a la presó Model de Barcelona i a
les d’Ocaña i Burgos, fins que va ser alliberat l’any 1952. L’any 2006 li van donar
la Creu de Sant Jordi i, actualment, amb noranta anys, és el secretari de
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics.
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1. Fins quina edat va anar a l’escola?
A l’escola vaig anar fins als tretze anys. Just després vaig començar a treballar.
2. Abans d’esclatar la Guerra Civil Espanyola, a què es dedicava? I els seus
pares, a què es dedicaven?
Abans d’esclatar la Guerra Civil jo estava treballant d’aprenent en un taller de
serralleria. A la vegada, el meu pare es dedicava al sector automobilístic, en
concret era el responsable d’un garatge de compravenda d’automòbils. La
meva mare no treballava.

3. Com va néixer la seva consciència política? Per què va decidir començar
a militar en un partit polític, en el seu cas en el PSUC?
Doncs des de molt petit. Jo no diria pas consciència política sinó consciència
de la vida. Quan era ben jovenet, tenia set o vuit anys, ja vaig notar la
diferència de classes, entre pobres i rics. Aleshores, uns anys més tard, em
vaig afiliar al PSUC i a la JSU ja que eren els partits polítics que, per a mi,
tenien una millor perspectiva de futur que altres partits polítics no tenien.

4. Per què va decidir allistar-se a les files republicanes? Quin paper jugava
dins l’exèrcit republicà? Com va viure l’inici de la guerra?
Em vaig allistar a les files republicanes per poder comprovar la diferència que hi
havia entre el règim que havíem tingut abans, la monarquia d’Alfons XIII, i la
República del 31. Una diferència tan enorme, tan brutal, que no hi havia
manera que passes desapercebuda.
El meu paper dins les files republicanes era el mateix que el de qualsevol
soldat de la República. Jo tenia un fusell assignat al meu nom i no el podia
perdre i si el perdia ho tenia que justificar, s’ha de dir que jo no el vaig perdre
mai. A l’inici de la guerra, el 1936, jo tenia catorze anys i ho vaig viure com tots
els nanos de la mateixa edat. Veiem la guerra com una mena de joc, jugàvem
una miqueta a la guerra fins que vam veure que allò es consolidava i es
començaven a fer presoners etc, i que això s’havia de prendre en serio.
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5. Durant la guerra, va tenir por? Quan va començar a pensar que perdrien la
guerra, si ho va pensar?
Abans de la guerra vaig tenir por, després també i durant tota la meva vida n’he
tingut. Jo no crec que ningú no n’hagi patit alguna vegada a la vida per
qualsevol cosa. Sempre m’hi he sobreposat, infinitat de vegades. Per sobre la
por hi ha la responsabilitat de la persona i si has de fer una cosa, la fas.
Em vaig adonar que la guerra estava perduda quan ja estava internat al camp
d’Argelers. Tot i així, jo vaig fer cua, una cua llarguíssima de joves, per apuntarme a tornar a Espanya perquè deien que hi havia un vaixell que ens portaria
fins a València per iniciar una mena de “reconquesta” que ens portaria fins a
Madrid. Malauradament, mai es va posar en procés aquesta operació.
6. Com va ser la “Retirada” per vostè? Com va passar la frontera?
La “Retirada” va ser molt dura, duríssima, però al mateix temps va ser molt
instructiva. Em va ensenyar molt, vaig aprendre, com si diguéssim, coses que
un necessita en aquell moment. També vaig aprendre a actuar en aquelles
circumstàncies partint de la solidaritat i de la irresponsabilitat de les persones, o
sigui, la “Retirada” em va ensenyar moltes coses. Inclús vaig aprendre a treureli la pell a un xai, mai hauria pensat que aprendria a fer això!
La frontera, com molts exiliats, la vaig passar a peu pel Pertús. Els gendarmes
francesos separaven a les persones per sexe i edat. Dones i nens a una banda
i homes a l’altre, hi havia nanos de quinze anys que eren considerats homes.
Recordo que un home portava a braços al seu fill petit, deuria tenir uns mesos, i
un gendarme francès els va separar i va donar al fill a una dona que passava
per allà. Mai sabrem si es van tornar a trobar. Aleshores, personalment, em
vaig haver d’enfrontar a la situació tan caòtica que hi havia.

7. Què va pensar quan va veure totes aquelles filferrades que envoltaven el
camp d’Argelers, a França, el país de la llibertat?
Bueno, quan vaig veure les filferrades que envoltaven el camp d’Argelers vaig
pensar que ens havíem convertit en una mena de presoners. No m’explicava el
perquè. Aleshores tenia disset anys.
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8. Com va passar els primers dies al camp d’Argelers?
Dons jo molt malament, com tothom. A veure..., imagina’t una platja llarga, molt
llarga, amb unes vuitanta mil persones, pel capbaix, allà ficades com animals.
Per aquest motiu vaig procurar contribuir amb el que jo pogués a l’esforç de
sobreviure i també vaig procurar aprofitar tot allò que es podia aprendre dels
altres. D’aquesta manera vaig passar a formar part d’un col·lectiu de persones
on tenia una funció concreta, aquestes persones van passar a ser la meva
família en aquell moment, amb les que vaig conviure i amb les que vaig tirar
endavant.

9. Com eren les condicions de vida? Els guàrdies francesos us tractaven
amb respecte? Vareu tenir ajudes d’organitzacions internacionals?
El principi no ens donaven ni menjar ni aigua per beure. L’aigua que bevíem
era aigua salada, és a dir del mar, més tard vam fabricar unes bombes per
bombejar l’aigua, tot i així continuava sent salada. El menjar el trèiem de les
bosses, els macutos, però en quantitats molt reduïdes, així vam aconseguir
recopilar tot el menjar que hom podia aportar, un donava avellanes, l’altre una
cansalada que havia arreplegat a la Jonquera, etc. Després, cap al tercer o
quart dia vam veure com entravem camions plens de pa al camp, per aquest
motiu vam decidir acostar-nos-hi per veure si en podíem aconseguir. Aleshores,
qui n’aconseguia un tros el portava per repartir-lo entre tota la colla, és a dir el
col·lectiu que t’havia dit anteriorment. O sigui, que era una lluita constant per
sobreviure. Has de comptar que cada dia ens donaven un pa de quilo i dos
llaunes de sardines per cada vint-i-cinc persones.
A més, van haver-hi moltes infeccions corrent pel camp, com per exemple la
disenteria. Imagina’t vuitanta mil persones amb diarrea a la platja, l’espectacle
que es pot originar. A part, hi havia molts polls, sarna, és a dir una infecció a la
pell que amb els polls es multiplica la picor. Al matí et despertaves amb les
mans amb sang. O sigui, que era una gran calamitat. Per tant, el que no es va
morir va ser perquè no va voler.
Durant els primers dies de funcionament del camp, si et posaves malalt tenies
molt poques oportunitats de sobreviure ja que no hi havia barraques que
funcionessin com a infermeria, però més tard en van construir algunes, tot i així
els que estaven malalts de veritat es morien. Si estaves mig malalt et donaven
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una aspirina i ja està, només hi havia aspirines. Era el col·lectiu, d’unes vuit o
deu persones, que intentava guarir el malalt. D’aquesta manera, es va
aconseguir salvar moltes vides. En canvi si estaves malalt i alhora sol, et
mories.
Dins del camp no hi havia guàrdies, tots estaven fora les filferrades, tan els
gendarmes com els guàrdies senegalesos. S’ha de dir que ens tractaven
malament, com si fóssim bandits, gent perillosa, gent inhumana. Per tant, el
comportament dels francesos pot passar a la història com el pitjor
comportament que la raça humana ha pogut tenir amb els seus semblants.
De les organitzacions internacionals les úniques que es van preocupar van ser
aquelles de tipus secta. Les organitzacions catòliques no es van preocupar de
cap manera. En canvi si que ho van fer els quàquers, nord americans, també
organitzacions jueves, hi havia molts internacionals que eren jueus, la Creu
Roja i pocs més. Gràcies a aquestes organitzacions moltes famílies es van
poder retrobar ja que facilitaven l’enviament de cartes. Hi havia unes
necessitats tan grans tan grans, que un full de paper era molt agraït, era com
un tresor. Quasi trobàvem a faltar la guerra.
10. La vida política es va desenvolupar a dins del camp d’Argelers? Si és
així, vareu tenir ajudes del Partit Comunista Francès (PCF)?
La sort va ser aquesta. Les organitzacions i els partits es van reorganitzar tot
just entrar al camp d’Argelers. Feia dos o tres dies que estàvem al camp, a la
platja tirats a terra, sense una barraca i amb el cel fent de teulada i la sorra
fent de llit, no hi havia res més. El tercer dia estàvem en aquestes condicions i
aleshores vaig veure un xicot, que casualment era el responsable de la JSU
quan jo estava en el 32è grup de la Guàrdia d’Assalt. Es pensava que jo havia
caigut presoner i només veure’m em va reconèixer i em va donar l’encàrrec o
missió de reorganitzar la JSU al camp numero 2, on hi havia la Guàrdia
d’Assalt i altres divisions. Aleshores em vaig afanyar a reorganitzar la JSU al
camp numero 2. A la primera setmana tots els grups polítics i sindicats ja
estaven organitzats de dalt a baix. Les organitzacions polítiques van fer molta
feina dins del camp, per exemple vam eradicar els polls, la sarna, etc. Has de
pensar que els francesos ens donaven carbó en pols i nosaltres el
premsàvem per fer una espècie de bola i un grapat de llenties crues a la mà. I
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aleshores penses, que fas amb això? La resposta es ben senzilla, et reunies
amb el teu col·lectiu, normalment del teu mateix partit polític i feies un foc amb
llenya a la platja i aleshores agrupaves el carbó i les llenties. Aquest foc, quan
havies acabat, servia per altres col·lectius. D’aquesta manera ja podies
menjar, perquè si haguessis estat sol t’hauries mort.
En un principi, el Partit Comunista Francès (PCF) ho van tenir molt malament
per ajudar-nos. Més aviat, qui ho tenia més fàcil van ser els sindicats. Tot i
així, les autoritats franceses no deixaven entrar al camp els camions carregats
de queviures destinats a nosaltres. D’aquesta manera, nosaltres ens
escapàvem del camp per anar a buscar el que ens havien portat i entrar-ho
dins el camp. Aquesta operació era molt difícil i molt llarga, i quan entraves els
queviures dins el camp molt d’ells ja s’havien fet malbé. Podríem dir que les
autoritats franceses van impedir l’entrada dins al camp de l’ajut del socors
internacional.

11. Va aconseguir tenir contacte amb la seva família mentre estava internat
en el camp d’Argelers?
En el camp d’Argelers, al cap de tres mesos vaig trobar el meu pare. Vaig
trigar tres mesos en saber que ell estava dins del camp. El meu pare no em
buscava perquè li havien dit que havia caigut presoner. Ara t’ho explico.
A Esplugues, el 32è grup de la Guàrdia d’Assalt va tenir l’última missió que
era fer volar el pont del poble un cop tot el nostre exèrcit hagués passat a
l’altre banda. Nosaltres ens vam quedar els últims protegint els artificiers
encarregats de fer volar el pont. Aleshores, els franquistes van passar pel
vado que hi havia al costat i ens van fer una emboscada. D’aquesta manera
es va originar la notícia que deia que la secció tal havia caigut presonera a
Esplugues. Per aquest motiu, el meu pare i molts altres es pensaven que
havia caigut presoner, però jo havia aconseguit escapar amb un altre
company. Un company, que mira com són les coses, vam fer tota la Retirada
junts. Quan l’oficial que estava amb nosaltres ens va dir que tot s’havia acabat
jo vaig decidir fugir ja que la meva família estava a quatre passos,
concretament al costat de l’Hospital de Sant Pau. A més, vaig pensar que si
m’agafaven presoner la meva família no tindria la notícia de que els
franquistes havien arribat, per aquest motiu vaig fugir.
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12. Vostè considera el camp d’Argelers com un camp de refugiats o un
camp de presoners?
Jo crec que el camp d’Argelers va ser un camp d’emergència per part dels
francesos. Ells no sabien que fer amb nosaltres, per aquest motiu van agafar
un tros de platja la van encerclar amb filferrades espinoses i ens van acumular
allà per veure que en feien després. Perquè ells més aviat creien que
nosaltres tornaríem a Espanya immediatament. Això hagués estat lògic si els
que havien guanyat la guerra haguessin sigut persones normals, que un cop
acabada la guerra no tenien el dret d’acabar amb tots els seus contrincants.
Per aquest motiu, no ens atrevíem a tornar a la nostra terra.
13. Què va fer després d’abandonar el camp d’Argelers?
Del camp d’Argelers vaig sortir l’any 1939 per anar al camp d’Agde o camp
dels catalans, juntament amb el meu pare. El pitjor que et pots trobar en un
camp de concentració on es passa molta gana i moltes penúries, és estar
amb el teu pare. Jo veia que era una càrrega per ell ja que em donava part del
seu menjar, i a mi això em sabia molt de greu. Per aquest motiu, vaig aprofitar
una ocasió que se’m va presentar que era examinar-me per ajustador
mecànic al camp de Barcarès. D’aquesta manera li vaig dir al meu pare que
m’anava cap allà. Al principi no li va semblar bé, però es va adonar que era el
millor, a més jo tenia el germà gran al camp de Barcarès. Així, me’n vaig anar
cap allà i em vaig reunir amb el meu germà. Aleshores vaig fer l’examen per
ajustador mecànic, estic segur que el vaig aprovar, però me’l van anul·lar per
facilitar la sortida a un altre que tenia més necessitat de fer-ho. Del camp de
Barcarès ens van portar al camp de Sant Cebrià, on estaven organitzant les
CTE (Companyies de Treballadors Estrangers), això passava al novembre de
l’any 1939.
A més, has de pensar que França estava desproveïda de joves ja que molts
d’ells havien anat a combatre l’Alemanya nazi, per aquest motiu es van crear
les CTE per suplir els joves francesos. En el meu cas, em van portar cap al
nord de França per fortificar aquella zona, tenia disset anys i portava la roba
que havia pogut salvar de la guerra, és a dir uns pantalons i una jaqueta.
Aleshores, em vaig veure involucrat en una segona Retirada, molt pitjor que
l’anterior, ja que els alemanys havien ocupat la meitat nord de França, l’altre

62

TESTIMONIS DE L’EXILI DEL 39

meitat estava sota el control del Govern de Vichy. Per aquest motiu, tots els
espanyols i població francesa es van dirigir cap a la meitat sud de França, la
“França Lliure”, ja que allà es sentien més protegits que no pas amb els
alemanys. Tot i així, els alemanys van fer presoners a sis mil espanyols de les
CTE. Van preguntar a Franco que feien amb aquells espanyols i ell va dir que
els espanyols eren els que estaven dins d’Espanya. Tots aquests presoners
espanyols van construir el camp de Mauthausen i un 99% d’ells va morir.

14. A quin any va tornar a Catalunya? Va tenir problemes amb les autoritats
franquistes? Per què es va esperar set anys en fer-ho?
Quan va acabar la Segona Guerra Mundial, a la vista de que el règim
franquista no era un enemic a vèncer pels aliats, vaig pensar que si volia
retrobar-me amb la família havia de tornar a Catalunya. Per aquest motiu em
vaig presentar voluntari per tornar a la meva terra, això passava el gener de
l’any 1946.
El principi de la meva nova estada a Catalunya no vaig tenir problemes amb
les autoritats franquistes perquè no em coneixien. A Catalunya vaig arribar
amb una impremta, transportada per onze persones, concretament era una
màquina Boston que la vam deixar a la muntanya. Aleshores la meva feina va
ser portar-la a Barcelona peça a peça i instal·lar-la, en total vaig tardar deu
dies i en quinze dies la impremta ja estava funcionant.. No tenia documentació
ja que la vaig perdre a la primera nit d’estar a Barcelona. Per aquest motiu les
autoritats franquistes em van detenir.
Vaig tardar tant en tornar a Catalunya per tot el que t’he explicat anteriorment,
la meva involucració a les CTE, la meva participació a la Segona Guerra
Mundial...

15. Com va ser la seva estada a les presons franquistes?
Va haver-hi de tot, però més coses dolentes que no pas bones. El pitjor que
vaig passar va ser a la jefatura de policia perquè vaig patir més de seixanta
interrogatoris i pallisses nit i dia. Durant dotze dies no vaig dormir. Si et dic
que el dia següent de detenir-me una persona que m’havia vist el dia abans
d’agafar-me no em va reconèixer, com et quedes? Aquesta persona era la
meva dona, la Mercè, i em va reconèixer perquè li vaig dir que era jo.
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Després, a la presó Model de Barcelona de seguida vaig rebre una nota d’un
company amb el que havia estat a França, que m’encarregava la organització
del PSUC a la sisena galeria. Al poc d’haver organitzar el PSUC, amb tot
funcionant, vam decidir començar una vaga de fam, que la vam guanyar,
motivada per una bufetada que va cometre un guàrdia sobre un presoner
sense cap motiu. Aquesta vaga de fam va durar tres dies i com t’he dit la vam
guanyar, al guàrdia se li va prohibir l’entrada a la sisena galeria. Per la
direcció de la presó jo era l’únic responsable d’aquest vaga de fam.
Al cap d’uns mesos em van portar a la presó d’Ocaña per ser jutjat i afusellat
pels incidents produïts a la Model, no em van afusellar. Vaig ensenyar la
documentació i em van portar a la meva cel·la. Al cap de deu minuts el
director de la presó d’Ocaña es va presentar davant meu, em va agafar i em
va dir: “Por lo que has hecho en Barcelona aquí te vas a pudrir”. Aleshores
vaig estar sis mesos a les fosques amb la manta que portava. Quan vaig sortir
em van dir que havia estat menjant per les nits durant tot aquest temps, els
corcs de les llenties. Al sortir al pati general del penal, vaig entrar a la
organització que hi havia del partit i vaig rebre la missió de formar part de la
comissió jurídica del tribunal militar. Per aquest motiu vaig haver de
memoritzar articles sencers del codi penal comú, del militar etc. D’aquesta
manera vaig ajudar als companys detinguts a com comportar-se davant d’un
tribunal militar etc. Això no va resultar massa bo pels militars i van donar la
raó al director del penal de separar als presoners. Per aquest motiu em vaig
quedar sol fins que em van jutjar a mi, ocasió que vaig aprofitar per denunciar
al director de la presó d’Ocaña. Al tornar del judici m’estava esperant el
director i em va dir: “Como pases por esta puerta te mato”. Però no em va fer
re perquè el guàrdia que m’acompanyava li va dir que em portaven cap a la
presó de Burgos.
Els tres anys que vaig passar a la presó de Burgos no els canvio per res del
món. Allà vaig aprofitar el temps tot estudiant el que no havia pogut estudiar
anteriorment. Vaig aprendre a partir dels companys, que no eren mestres,
però en sabien. Vaig sortir de la presó de Burgos sent delineant projectista, i
al cap de bastant de temps vaig treballar com a director d’una empresa que es
dedicava a això.
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16. Després de sortir de la presó, l’any 1952, va poder refer la seva vida
amb normalitat?
Vaig refer la meva vida perquè no em vaig conformar amb el que tenia a
sobre. Vaig sortit de la presó desterrat a Montblanc, a 45 quilometres de
Barcelona, on no podia fer res més que collir olives. Aleshores, estan allà vaig
rebre una citació per anar a fer el servei militar, jo era pròfug. Ens van fer
formar davant d’un tribunal i quan em van dir si tenia alguna cosa que al·legar
vaig dir que era contrari al règim i que era comunista. Vaig aconseguir que em
donguessin l’indult per no fer el servei militar. Aleshores vaig anar a parlar
amb el jutge perquè em suprimís els tres anys que em quedaven a Montblanc,
ja que tenia trenta-un anys i havia de refer la meva vida a Barcelona. El jutge
era una bona persona i m’ho va permetre, com a condició em va dir que
m’havia de presentar cada mes durant tres anys al jutjat. Així vaig reorganitzar
la meva vida.

17. Haver patit aquesta situació tan traumàtica, li ha condicionat la vida?
Dons si. Perquè jo no sé que hagués pogut ser la meva vida amb unes altres
circumstàncies.
Els sis mesos que vaig estar tancat a les fosques a la presó d’Ocaña sense
comunicació em van permetre pensar molt. Aleshores vaig pensar en com
hagués sigut la meva vida si hagués agafat un camí diferent en el moment
adequat, per exemple si no m’hagués allistat a les files republicanes.

18. Durant tota la seva vida, vostè a lluitat pels seus ideals. Que diria al
jovent d’avui en dia, molts d’ells amb falta d’ideals?
Els ideals s’agafen amb la militància. Per exemple, un no es converteix en
anarquista de la nit al dia. Abans has de conèixer els postulats anarquistes,
conèixer la seva història, la seva gent, saber amb quines coses coincideixes i
amb quines no, com et veus tu dins d’aquest moviment.. Aleshores si el que
veus t’agrada i estàs conforme amb tot el que envolta, tu t’afilies en aquest
partit o organització. A partir d’aquí et vas creant uns ideals o principis
ideològics que et fan sentit a gust i realitzat. Si t’equivoques tens l’oportunitat
de rectificar i ja està, no passa res.
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En el meu cas, vaig llegir molt a Karl Marx i vaig arribar a considerar-me
marxista. Karl Marx, encara avui en dia és l’home que ha obert a la societat
camins per poder-se desenvolupar. Aquests camins que va obrir encara són
viables avui en dia. Però, hi ha hagut diverses organitzacions polítiques que
han tingut les mateixes idees i quan han arribat al poder han cregut que en
Marx s’havia quedat curt i han volgut rectificar el marxisme i s’han fotut contra
la paret, per exemple el partit comunista soviètic. Marx i Engels continuen tenint
raó avui en dia.
19. Molta gent pensa que és millor oblidar “coses del passat”, “mals
temps”...Vostè creu que s’ha de permetre que aquesta realitat caigui en
l’oblit?
El passat no s’ha d’oblidar, però el que no ha de passar ha de ser tornar al
passat, seria tornar endarrere i això no pot ser. El passat és una cosa que
tenim com a bagatge i ens ha de servir pel futur, no oblidar-lo i aprofitar-lo. El
passat ens ajuda a saber perquè estem aquí i per no cometre els mateixos
errors.
Sempre hi hagut un valor que ha sigut bo tant pel passat com pel futur, que és
el valor de la joventut. Avui en dia la joventut està formada de manera que és
major d’edat abans que no érem pas nosaltres. Un nano de divuit anys avui en
dia té molts més coneixements que no pas teníem als vint-i-cinc anys, quan ja
érem majors d’edat.
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Entrevista a Pere Carbonell Fita. Realitzada el 15 de juliol de 2011
Pere

Carbonell

Fita

va

néixer

a

Barcelona, el 18 de gener de l’any 1916.
Abans

de

estudiava

la
a

guerra
l'Escola

civil

espanyola

Normal

de

la

Generalitat de Catalunya i militava a la
Federació

Nacional

d'Estudiants

de

Catalunya (FNEC). Quan va esclatar el
conflicte va ingressar a l'Escola Popular de
Guerra i va lluitar en les seccions d’artilleria.
En acabar la guerra es va exiliar a França,
on va ser internat en alguns camps de
concentració. Poc després va tornar a
Catalunya i va ser empresonat fins l’any
1945 per la seva pertinença a la secció
militar del Front Nacional de Catalunya. Va

26. Pere Carbonell Fita

ser empresonat des de l’any 1940 a l’any 1943 a les presons de Figueres i
Poblenou. El 1944 va ser internat a la Presó Model de Barcelona fins que va ser
alliberat el 1945. Un cop alliberat va treballar com a director comercial i no va
militar a cap partit polític.
El 1980 va ser anomenat director general de Comerç de la Generalitat de
Catalunya i a les eleccions al Parlament de Catalunya de 1984 va ser escollit
diputat independent dins les llistes de Convergència i Unió.
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1. Fins quina edat va anar a l’escola?
A l’escola vaig anar fins als catorze anys.
2. Abans d’esclatar la Guerra Civil Espanyola, a què es dedicava? I els seus
pares, a què es dedicaven?
En aquell moment estava estudiant per exercir de mestre a l’Escola Normal de
la Generalitat de Catalunya. La Generalitat va crear, d’acord amb el ministre
d’educació pública, l’Escola Normal de la Generalitat de Catalunya que va
començar a funcionar el dia catorze d’abril de 1931, el mateix dia en que es va
proclamar la Segona República Espanyola. El meu pare era sastre i la meva
mare no treballava.

3. Com va néixer la seva consciència política? Va decidir militar en algun
partit polític, si és així, a quin?
Ara t’explicaré una cosa, el dia 14 d’abril de 1931, tenia quinze anys, caminava
per la Rambla avall i vaig veure un grup de persones que anava dient: “Visca la
República!”. Aleshores vaig sentir un noi que deia: “Mira, si és en Companys!”.
Va resultar que el que liderava aquell grup era en Lluís Companys i vaig decidir
seguir-los, per veure on anaven. Vaig acabar a la plaça Sant Jaume i aleshores
en Companys va sortir al balcó de

l’Ajuntament de Barcelona i va dir:

“Ciutadans, queda proclamada la Segona República Espanyola!”. Aleshores
tota la plaça es va posar a cantar la Marsellesa, ja que era l’única cançó que
ens sabíem, no ens sabíem la lletra per això la terarejavem. Cada cop hi havia
més gent de tots els pobles de Catalunya a la plaça que entraven cantant
alegrament, amb camions, caminant... Jo m’hi vaig estar tres dies en aquella
plaça amb tot aquell show. Aleshores, cap al migdia del mateix dia, va
aparèixer en Macià al balcó de la Generalitat i va dir: “Catalans! Queda
proclamat l’Estat català dins de la Federació d’Estats Ibèrics”. Durant aquests
tres dies em vaig sentir molt emocionat i il·lusionat.
Abans d’aquell dia, estava estudiant a l’Escola Industrial de Barcelona. En
aquest període de la meva vida vaig entrar una mica en contacte amb la vida
política, parlàvem sobre en Companys, en Macià i de llibertarisme més que de
catalanisme. Ens passàvem moltes hores parlant sobre aquests temes,
sobretot a l’hora de dibuix, en comptes de dibuixar parlàvem de política.
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En aquell moment jo considerava imprescindible militar o afiliar-se en algun
partit polític. Aleshores, em vaig afiliar a la Unió Socialista de Catalunya (USC),
que era un gran partit polític! Tot i així, només vaig estar-hi afiliat tres mesos
perquè no pagava els rebuts que m’enviaven des del partit.

4. Per què va decidir allistar-se a les files republicanes? Quin paper jugava
dins l’exèrcit republicà? Com va viure l’inici de la guerra?
En aquell moment, com t’he dit abans, estava estudiant. Aleshores, el que vaig
fer va ser contribuir a la creació d’un sindicat d’estudiants, que s’anomenava
Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC), vaig ser un dels
fundadors.
Aleshores va esclatar la Guerra Civil Espanyola, el dia 18 de juliol de 1936, i es
van començar a crear les primeres milícies republicanes. A causa d’aquest fet,
vaig entrar a l’Escola Popular de Guerra, recomanat per uns companys meus.
La República considerava que per guanyar la guerra no hi havia prou amb
entusiasme i valentia, sinó que calia gent preparada i formada per manar als
soldats. Per aquest motiu, es va crear aquesta escola.
El mes d’abril de 1937 sortia de l’Escola Popular de Guerra amb estudis
d’artilleria, concretament vaig sortir com a tinent d’artilleria. Aleshores em van
enviar al front d’Aragó, allà és on vaig debutar. Amb el temps vaig demostrar
que estava capacitat per manar i coordinar els soldats que estaven sota la
meva direcció. D’aquesta manera, em van assignar el comandament d’una
bateria d’artilleria. Al

final, quan anava a acabar la guerra, jo era el cap

d’artilleria del 18è cos d’exèrcit.

5. Durant la guerra, va tenir por? Quan va començar a pensar que perdrien la
guerra, si ho va pensar?
Mai vaig tenir por! Jo era i sóc una persona poruga, però durant la guerra, el
sentit de responsabilitat que sentia em va donar un coratge que em va
permetre crear com una mena de cuirassa dins de la qual jo em sentia segur. A
mida que anaven passant els fets mai vaig sentir por, per la raó que t’he
explicat. Vaig entrar a la guerra conscient de que l’única manera possible de
recobrar tot allò que havíem perdut era lluitant.
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Mai vaig pensar que perdríem la guerra! Jo sempre treballava i lluitava, per
aquest motiu mai em plantejava això que ara m’estàs preguntant.
6. Com va ser la “Retirada” per vostè? Com va passar la frontera?
La “Retirada” per a mi va ser molt dura, com per totes les persones que la van
viure. Anava lluitant a la vegada que anava reculant, era un no parar de lluitar
amb l’enemic. L’última vegada que vaig actuar contra l’enemic va ser a Vic.
Vaig escollir l’ermita de Sant Sebastià, molt a prop de Vic, com a observatori
per vigilar els moviments de l’enemic. D’aquesta manera el vam localitzar i li
vam disparar tota la munició que ens quedava. Aleshores, em van enviar a
Puigcerdà per posar-me a les ordres del comandant militar de Puigcerdà i em
va dir: “Miri Sr. Carbonell, això s’ha acabat, però a vostè li queda una ultima
responsabilitat. Faci el favor de posar-se un bon uniforme i de posar-se al front
de la tropa que trobarà a les afores del poble.” Aleshores em vaig posar al front
d’aquesta companyia d’artillers i ens vam dirigir cap a Perpinyà. Allà els
francesos ens van agafar, em van treure els canons tot dient: “Allez, Allez”.
Finalment, em van col·locar en un camp de vaques. Recordo l’últim parlament
que vaig fer a la meva gent: “Nois, això s’ha acabat. Qui vulgui tornar a casa és
lliure de fer-ho, però qui vulgui continuar amb mi ho pot fer, perquè jo he estat
derrotat, però no vençut”.
La frontera la vaig passar a peu juntament amb la meva companyia.

7. Què va pensar quan va veure els camps de presoners on el govern
francès us va internar?
Aleshores, no vaig pensar res en concret. Com anava amb una companyia
militar, vaig tenir la sort de no anar al camp d’Argelers. Em van portar en un
camp de concentració format per barracons que es va construir per la Primera
Guerra Mundial, el camp de Vernet, on hi vaig passar un any i mig any.
Aleshores, els francesos van necessitar aquell camp per començar a preparar
la Segona Guerra Mundial i a més, entre nosaltres hi havia molts comunistes i
això inquietava molt als francesos. Per aquest motiu, ens van agafar a tots i ens
van portar al camp de Setfonts en tren. Ens van encaixonar a tots en uns
vagons per a bestiar, segurament perquè la gent dels pobles no ens veiés
passar. Malgrat la incomoditat, ens sentíem, si més no, tranquil·litzats. Els de la
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barraca d’oficials érem uns refugiats més, formàvem part de les deixalles d’un
exèrcit derrotat.

8. Com va passar els primers dies al camp de Setfonts?
Doncs mira, en arribar-hi ens van destinar, els de la meva colla, en una barraca
en la qual ens havíem de col·locar al terra, ja que no hi havia llits. Aleshores
vaig poder comprovar que n’hi ha ben bé prou amb quatre estaques i un cordill
per a crear un “habitatge”; la resta ho posa la imaginació. En la meva situació
tan precària, l’espai delimitat pel cordill lligat a les quatre estaques clavades a
terra -1 metre per 1,80- m’era tan valuós com un pis cedit a bon preu per
l’Administració. El gendarme que me’n va donar possessió, després d’haver
traçat sobre la terra premsada les quatre ratlles amb un bastó amb punxa, no
es podia pas imaginar que jo ho rebia com el dret a gaudir d’un espai en pau i
intimitat. Perquè hi ha una altre cosa que llavors vaig comprendre: que un és
capaç d’aïllar-se de vuitanta companys de barraca.

9. Com eren les condicions de vida? Els guàrdies francesos us tractaven
amb respecte? Vareu tenir ajudes d’organitzacions internacionals?
Les condicions de vida eren dures, és clar, però no tan dures com a Argelers.
Teníem aigua potable i una ració de menjar cada dia. Has de pensar que com
érem militars, ens tenien en un pavelló a part, ens tractaven de forma diferent.
En general, els guàrdies francesos ens tractaven amb respecte. A més, eren
militars, com nosaltres, i per això ens tenien respecte. En el meu cas, vaig
aconseguir mantenir unes molt bones relacions amb el guàrdia encarregat de
fer-nos d’informador. Ell em “reverenciava”.
Si que vam tenir ajudes d’organitzacions internacionals, i tant. Allà, un company
meu que era anglès, va aconseguir que una vídua d’un militar anglès
m’assegurés una aportació mensual de diners.

10. La vida política es va desenvolupar a dins del camp de Setfonts?
En relació a la política, haig de dir que no es va arribar a desenvolupar al
camp de Setfonts. Va ser després, quan ja anava cap a casa, que vaig entrar
en contacte amb el Front Nacional de Catalunya (FNC).
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11. Va aconseguir tenir contacte amb la seva família mentre vostè estava
internat en el camp de Setfonts?
Sortosament, vaig poder reprendre l’intercanvi de correspondència amb la
meva dona. Les seves cartes em reflectien les seves inquietuds, ella volia
venir a França, ja que tenia por de la repressió franquista. Volia lligar la seva
sort a la meva. Vaig aconseguir dissuadir-la: de moment, a França, no hi veia
cap sortida que poguéssim compartir. El meu francès, malgrat la fluïdesa que
havia aconseguit, no sempre m’ajudava en els intents de tranquil·litzar-la, ens
escrivíem en francès. Jo li escrivia, en aquell mes d’octubre de 1939, frases
com les següents: “Mantén-te, com sempre, fidel a les teves promeses: jo
sabré, al meu torn, mantenir les meves paraules”.

12. Vostè considera el camp de Setfonts com un camp de refugiats o un
camp de presoners?
Home, jo penso que era un camp de presoners. Pels francesos nosaltres
érem presoners, no érem refugiats, no teníem l’estatut de refugiats! Això no
vol dir que ens tractessin malament.

13. Com va sortir del camp de Setfonts i com es va sentir després de fer-ho?
A quin any ho va fer?
Primerament, vaig aconseguir entrar a l’oficina de col·locació del camp, on a
les ordres d’un suboficial de la gendarmeria, una colla d’internats omplien
unes fitxes amb les seves dades personals per a treballar en substitució del
gran nombre de joves francesos mobilitats per la Segona Guerra Mundial:
pagesos, mecànics, paletes, oficinistes...Aquest servei havia estat creat per
un comitè d’ajut als refugiats organitzat per dirigents d’Unió Democràtica de
Catalunya a l’exili, amb el suport de la part més lliberal de la jerarquia de
l’Església catòlica francesa. Aquesta situació distingida donava dret a dormir
en una barraca a part, dotada de lliteres.
A l’oficina em vaig assabentar que s’estava formant un batalló de treballadors
i que es necessitava un intèrpret. Em vaig oferir i m’acceptaran. Quan ja havia
signat el contracte, un text més aviat confús, vaig descobrir que es tractava de
treballar en l’obertura d’un túnel d’accés a una zona fortificada, a la frontera
amb Alemanya. Vaig comprendre que es tractava d’un treball dur, en un clima
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fred i plujós. No m’interessaven aquelles perspectives, ni per a mi, ni per als
meus companys. Vaig denunciar el contracte. El batalló de treballadors no va
arribar a sortir.
Aleshores, com que els responsables de l’oficina de treball havien decidit que
calia reclutar mà d’obra especialitzada, ho vaig aprofitar per inscriurem com a
topògraf, d’alguna cosa m’havia de servir la topografia practicada a l’artilleria.

14. A quin any va tornar a Catalunya? Va tenir problemes amb les autoritats
franquistes? Per què va decidir tornar tan aviat a Catalunya?
El 22 de gener de l’any 1940, en baixar del tren a Portbou vaig descobrir a
l’andana, la mare i la Isabel. Volia córrer al seu encontre, però un guàrdia
uniformat, en adonar-se’n, em va agafar pel braç i em va portar a la
“Comisaria de Policía”. Aquesta primera trobada amb la policia feixista va ser
menys violenta del que no em pensava, simplement burocràtica. Semblava
que l’essencial pel que m’interrogaven era que havia fet la guerra com a
oficial, i que el meu grau fos el de capità. Com que havia declarat que el meu
grau era el de capità, em van enviar directament al castell de Figueres. Si
hagués dit que simplement era un tinent, m’haurien enviat en un camp de
concentració i hauria estat obligat a complir tres anys de mili en un batalló de
treballadors.
Finalment, als meus vint-i-quatre anys, com que les meves perspectives de
reunir-me amb la meva esposa, la Isabel, a França, es feien cada cop més
negres, vaig decidir tornar a Catalunya. Per aquest motiu vaig decidir tornar
tan aviat a la meva terra.

15. Com va ser la seva estada a les presons franquistes?
A la presó de Figueres no em vaig sentir maltractat, l’única cosa que no podia
suportar era cantar el “Cara al sol” cada matí. On ho vaig passar malament de
veritat va ser a la presó del Poblenou. El director d’aquesta presó era un
psicòpata que per a mi es drogava. Allà, dormíem al terra capiculats perquè
no hi havia lloc per a tothom. Imagina’t si a la nit havies d’aixecar-te a orinar la
gent que havies de trepitjar! Per això, va haver-hi gent que va preferir orinarse a sobre.
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Aleshores, em van concedir la llibertat condicional per poder oxigenar la presó
a causa de la gran quantitat d’internats que hi havia. D’aquesta manera, vaig
evitar els dotze anys i un dia de presó amb els que havia estat condemnat per
suport a la rebel·lió. Així, amb la condicional, vaig continuar militant
clandestinament. Aleshores, amb l’acostament del final de la Segona Guerra
Mundial, vam creure que era indispensable estar preparats quan Franco
caigués derrotat per les forces aliades. D’aquesta manera, vam decidir crear
clandestinament l’”Exèrcit de Catalunya”, jo vaig ser un dels fundadors. Va
haver-hi un moment en que es va produir una filtració i ens van descobrir.
D’aquesta manera, em van portar a la presó Model de Barcelona. En aquesta
nova presó i vaig estar relativament bé perquè jo sóc una persona que
m’adapto a les circumstàncies. Com dic al meu llibre hi ha una cosa que no es
pot empresonar, que és el sentit de l’humor.
Vaig sortir definitivament de la presó l’any 1945.
16. Després de sortir de la presó, l’any 1945, va poder refer la seva vida amb
normalitat?
Si que vaig poder refer la meva vida, alguna cosa havia de fer, no?! (es riu)

17. Haver patit aquesta situació tan traumàtica, li ha condicionat la vida?
No m’ha condicionat la vida.

18. Durant tota la seva vida, vostè a lluitat pels seus ideals. Que diria al
jovent d’avui en dia, molts d’ells amb falta d’ideals?
No és culpa del jovent. No tenen ideals perquè falta algú que els hi doni!
Nosaltres si que teníem aquestes persones que ens donaven uns ideals.
19. Molta gent pensa que és millor oblidar “coses del passat”, “mals
temps”...Vostè creu que s’ha de permetre que aquesta realitat caigui en
l’oblit?
El passat no s’ha d’oblidar mai! Un té l’obligació de recordar el passat perquè
és la manera d’entendre el present. Jo no sóc un home nostàlgic que sempre
estic pendent del que vaig fer, sinó que estic pendent del futur. Crec en els
joves i en el seu futur!
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27. Tríptic del 2e séminaire transfrontalier
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