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Foto de la coberta. Civils i miltars sadurninencs van travesear la frontera  francesa pel pas d’El Portús a principis de febrer de 1939,  camí 
de l’exili. FOTO HENRY BUCKLEY. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS  
 
 

 

Tot plegat representava el final de l'epopeia personal de Magí Parera Parera, el qual va  escriure la darrera pàgina 

del seu diari de guerra: " 23 de gener. De bona gana esperàvem l’hora. A primeres hores del dia es comprèn que 

hi ha un trànsit avall per la carretera1, amb unes fileres de camions que no ho havíem vist mai. Als voltants del 

migdia hem sortit. Un darrere l’altre. La nostra alegria no té límits. 

     —Ara sí que podrem viure... 

Hem anat al Maset2 tots a parlar en veu alta. A aixecar els braços. A ressuscitar. A emprendre nova vida. 

     —Adéu a tots, me’n vaig a casa!  

Un nus a la gola no em deixa dir res. Pel camí del Maset a casa les cames em tremolaven. Estava esgarrifat 

d’alegria, de tanta alegria. Sembla una mentida que ens puguem tornar a trobar.  

      —Teresina, pare, mare, porteu-me el nen que el vull estimar. Ara sí que el podré estimar! Fa vuit mesos...” 

    Començava però  l'epopeia dels refugiats  sadurninencs que fugien  en retirada  seguint el camí de la frontera 

francesa.  Segons  les  memòries de Jaume Baqués Font: "  Jo calculo que van ser més de tres-centes, entre homes 

dones i infants, les persones del meu poble [ Sant Sadurní] que van decidir abandonar-lo, deixant bous i esquelles. 
                                                
1   La carretera de Sant Sadurní a Gelida i Martorell. 
2   El Maset  era la casa pairal de la família Montserrat. 
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O millor dit, la seva llar, parents, amics i tot el que hi tenien i estimaven. I que entre el 23 de gener  i el 6 de febrer 

de 1939, van encaminar llurs passos vers la ratlla del Pirineu, caminant hores i hores, molts cops sota la pluja i 

moltes nits tenint de dormir al ras, confosos i perduts enmig d’una riuada humana que feia el mateix camí, un dels 

èxodes més desesperats que conta la història i que us podeu imaginar. 

        I heu de pensar que aquells sadurninecs eren com agulles en un paller al costat d’aquella riuada de fugitius  

que anàven a cercar refugi en aquella França que sempre havíem admirat i ens havien lloat i presentat com el 

bressol dels Drets de l’Home i del Ciutadà. I de l’Enciclopèdia. I  espill de la Llibertat, de la Igualtat i de la 

Fraternitat. I resulta que aleshores  ens vam trobar amb una França que vivia als llimbs. Una França cofoia i 

orgullosa del seu empire i de la seva  grandeur. I confiada en l’enganyifa de Munic3, i lluny de sospitar , la gran 

majoria, que  no trigarien gaire a ser víctimes com nosaltres de l’urpada feixista i, per tant, a viure el tràngol i una 

escampadissa semblant a la nostra, com va passar en efecte. 

     No vàrem trigar a donar-nos compte que nosaltres, en aquells moments, no érem més que uns intrusos que 

havíem entrat a casa seva a trencar-los el són i a aigualir-los la festa. La veritat és que no havíem demanat permís 

ni  ens havien convidat.  I que no podíem dir res. I que si els hi deies la més petita cosa sobre el perill que veiem a 

venir i que pesava sobre ells , t'engegaven a fer piles en un tres i no res dient allò del  tant pis  o del  ça ne vous 

regarde pas!. Va ser doncs, si mal no recordo, el dia 7 de febrer de 1939, al migdia, després de moltes hores 

d’espera i d’incertesa que els francesos ens van obrir el pas de la frontera. I que el primer que van fer després 

d’escorcollar-nos  va ser separar les famílies.  A les dones i criatures  les feien pujar en camions i se les enduien 
                                                
3   El Pacte de Munic va ser un acord propossat i signat per Alemanya, Itàlia, Francia i Gran Bretanya a la ciutat alemanya de Munic,  
      el 29 de setembre de 1938, amb l’objete de posar fi al conflicte germano-txecoslovac. El seu incoompliment per part de Hitler va  
      desencadenar la Segona Guerra Mundial. 
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ningú sabia on. I als homes , comminats per soldats senegalesos4 se'ns obligava a caminar   Vite! Vite! Vite!  vers 

els sorrals de les platges de Sant Cebrià i d’Argelers és, com vam veure després, i on vam ser llençats sense 

contemplacions. 

       I vet aquí que al passar pels primers pobles de la ruta ( Banyuls, Port-Vendres, Colliure i Argelers)  vam observar 

una cosa estranya: que la gent d’aquells pobles  barrava portes i finestres al nostre pas, com si nosaltres fóssim la 

pesta i ells volguéssin evitar llur contagi. Es veia ben clar que algú havia posat la por al cos d’aquella gent. Després 

vam saber qui, al llegir L’Independent  de Perpinyà que deia que havia arribat la  pégre espagnole  i que fins i tot 

els ferits no ho éren, sinó uns malfactors  que en llurs vendatges hi amagàven joies i pedreries, producte de 

saqueigs i robatoris. Un temps després es va saber que aquell diari havia cobrat del govern de Burgos5 per fer 

aquesta propaganda indecent. 

      No obstant nosaltres vam veure que aquest diari-mercenari no havia aconseguit enganyar a tothom, ja que al 

passar per  aquells pobles veiem que d’un porticó o d’una porta mal ajustada en sortia de tant en tant una ma que 

t’oferia quelcom,  o bé que es movia fraternalment en senyal inequívoc de simpatia envers nosaltres. I això sol, era 

com si et donessin una injecció d’optimisme que et donava forces per seguir endavant i tenir fe en l’avenir. Aquell 

dia vam arribar al lloc que els gavatxos ens havien preparat quan ja eren més de les 8 de la nit. Allí tot era pelat i 

no hi havia cap aixopluc. Però com que després de vuit hores de marxa forçada estàvem cansats  a més no 

poguer, aquella nit la sorra ens va semblar un llit de roses".  Però l’endemà al fer-se de dia ens vam aixecar 

culmullats i mig enrampats. I en les nits següents de febrer, que encara gelava, quan et posaves al llit  senties com 

                                                
4   Procedents de la colònia francesa de Senegal.  
5  El govern del General Franco. 
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la humitat t’entrava a la pell i et punxava les costelles  com agulles de cosir.  Però com que vam descobrir un 

canyar i una vinya de mala mort un poc més enllà del camp, hi van córrer a fer llenya i fer foc per matar el fred de 

la nit. Però els gavatxos que se’n van adonar també van córrer a encerclar el camp amb filferro de púes i a posar 

un senegalès  de guàrdia cada 50 metres. Llavors, a manca de llenya  vam començar a treure i cremar les rodes 

de cautxú dels carros i dels camions que el primer dia havíen pogut arribar a l’entrada  del camp. La seva 

combustió produïa un fum tan espès i engaxadís  que quan es feia de dia els que havíem estat tota la nit al costat 

del foc fent ampla rodona, no ens reconeixíem els uns als altres  de tant negres que havíem quedat, Tots érem 

iguals. Aquella rotllana ens havia agermanat[...].  

     De tabac no en teníem  ni en podíem comprar, perquè el paper moneda que dúiem no valia res. Però allí, si 

s’encenia una cigarreta, s’encenia per a tots. Donava la volta i tots l'assaboríem per igual, i sense abusar.  I quan 

un d’aquells neumàtics  feia explosió per l’acció del foc, el doll d’aire que en sortia també ens el repartíem entre 

tots. I el sabrejàvem  tots amb fruïció. Perquè sabíem que aquell aire, era aire de la nostra terra!. Quina brometa, 

oi? Doncs sí, francament, fèiem molta barrila i ens alimentàvem de rumors i de consignes banals".  

        El sadurninenc de 16 anys  Joan Montagut Forns havia emprès  a Badalona el mateix viatge que Baqués. A les 

seves memòries va explicar: " La carretera anava plena de gom a gom i ja sentien les canonades . Quan 

apareixien els avions bombardejant i metrallant tothom corria pels camps. Recordo que mentre fugia, a estones 

dalt d’un camió i d’altres a peu, observava els cossos inflats i abandonats de les víctimes dels dies anteriors. 

Devíem anar molt ràpid  ja que a mesura que ens allunyàvem tot esdevenia més tranquil. Quan hi vàrem arribar,  

Figueres era un garbuix de soldats, milicians i civils. Jo anava amb un altre xicot i ens vàrem instal·lar en una fonda 

abandonada on vàrem poder dormir després d’uns dies  de camí. L’endemà, quan vàrem arribar a Pont de Molins 
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vàrem observar com una generació estava assaltant un magatzem d’intendència, d’on ens vàrem emportar 

tabac, pots de llet, xocolata, mongetes, arròs... ja teníem menjar per un dies. Seguint el camí vam anar a parar a 

un poble que es diu Biure on vam passar la nit i al dia següent , carretera enllà, en direcció a la frontera. 

         La carretera estava plena de gent que avançava a banda i banda de l’asfalt i de vehicles aturats ( carros, 

camions, cotxes, autocars...) perquè no els deixaven entrar a França. Un cop vàrem travessar la frontera a peu 

vigilats pels gendarmes ens obligaren a desprendre’s de tot el què portàvem i es van crear unes piles immenses de 

fusells i pistoles requisades. A empentes ens van fer seguir la carretera  vigilats ja per moros i senegalesos. A 

l’arribar a Le Bolou ens van separar els homes de les dones i els nens,  i a mi em van prendre per un adult. Quan 

vàrem arribar a la platja d’Argelers ens vàrem adonar que hi havia milers i milers de persones. Bé, això de 

persones és un dir, perquè, semblàvem homes primitius estirats a la sorra i tapats, els més afortunats, amb una 

manta.  Feia un fred que pelava i no ens podíem escapar ja que  estàvem rodejats per uns senegalesos muntats a 

cavalls. 

       L’endemà van instal·lar unes fonts de les quals sortia aigua completament salada  que per a rentar-te ja servia, 

però quan  la bevies era com una purga  que t’obligava a córrer de seguida cap a primera línia de mar, que és on 

fèiem les necessitats. Si deixaves una peça de terra sobre la sorra  de la platja veies que   es movia sacsejada pels 

polls que l’arrossegàvem. Tot i li vigilància els moros i dels senegalesos varen rodejar el camp amb filferrades de 

punxes perquè ningú s’escapés; i els que ho intentaven no anaven gaire lluny ja que a tots els pobles de les 

rodalies  hi havia també vigilància. Els que detenien fora del camp eren severament castigats.   

    Calculo que al tercer dia van arribar uns camions plens de pans grossos. Vist i no vist, ja que malgrat que 

estaven protegits pels guàrdies, l’un per aquí, l’altre per allà,  van buidar els  camions. No sé com m’ho vaig fer, 
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però vaig aconseguir arreplegar-ne un i me’l vaig menjar en qüestió de segons. Els guàrdies que anaven a cavall 

estaven proveïts d’uns fuets molt llargs i els feien servir quan algú desobeïa les seves ordres, fuetejant a tort i a dret 

sense miraments.  En una ocasió, un milicià al qual  un guardià havia estovat  amb el fuet es va treure una pistola 

que portava amagada i li va etzibar un tret que no se si el va matar o no. Tots els presos que havien observat 

l’incident van sortir corrent.  

       Quan pels altaveus van anunciar que els que volguessin tornar a Espanya s’havien de presentar a la porta del 

camp, vaig anar-hi,  perquè sense el meu pare què hi feia jo allí? Van ser tants els que hi van acudir que davant 

l’allau de voluntaris per tornar amb Franco els guàrdies en van veure desbordats i van començar a repartir llenya a 

tort i a dret. Mentrestant, la resta de presoners del camp  no feien més que cridar-nos que érem uns feixistes. Quan 

van posar ordre, ens van fer pujar en uns camions i ens van portar al camp de Saint Cyprien, situat a uns 

quilòmetres de distància, però ubicat també en una platja. Aquest segon camp estava equipat amb un barraques 

que t’evitaven haver de dormir a la intempèrie i el menjar era millor. A Saint Cyprien hi havia dos camps, l’un en 

deien de la República i l’altre de Franco, però el primer estava en millors condicions gràcies a les gestions de 

l’ambaixador6 d’Espanya".  

      Un altre sadurninenc Francisco Viladoms Sabaté (1911 - 1987)  de cal Regalat,  que havia estat president de la 

CNT local, va obligar a la seva esposa a marxar cap a França el 20 o el 21 de gener i ell va romandre  a primera 

línia per intentar dificultar l'avenç de les tropes nacionals. Segons el relat7 de la seva filla Flora Viladoms Briquets, 

un grup comandat per Francisco Viladoms va  rebre instruccions d' esfondrar un pont  però ell se'n va adonar que 
                                                
6   O el cònsol d’Espanya a Perpinyà.  
7   Fons de l'autor. Treball de recerca  de l'any 2003  que porta per títol Caminante. España impregnó la parte más esencial de  
      sus entrañas, México la más íntima de su corazón. 
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els seus companys ja havien decidit passar-se a l'enemic. Els va apuntar amb el seu fusell i els va amenaçar dient-

los que el primer que donés el pas cauria fulminat. Van col·locar les càrregues explosives en aquell pont i el van 

fer explotar en qüestió de segons. Un cop assolit l'objectiu Viladoms es va abraçar als seus companys, es va 

acomiadar d'ells  desitjant-los molta sort i va emprendre sol el camí a peu cap a la frontera. Va entrar a França 

després de travessar el Coll d'Ares a principis de febrer i el van portat al camp de Le Barcarés". La mateixa Flora 

Viladoms explica la retirada de la seva mare, Maria Lourdes Briquets Estruch: " La meva mare va tenir sort en el 

moment de marxar cap a França. Ella i dues amigues, l'Elisenda8 i la Teresa Bladé9  van ser acceptades per  una 

escola d'instrucció militar ubicada a Sant Sadurní10 que  es disposava a traslladar els seus soldats a la frontera. Va 

ser així com van poder disposar d'un bon vehicle per arribar a la seva destinació. A més, els soldats portaven 

aliments i cuiner i quan es feia de nit s'allotjaven en algun lloc preparat amb antelació. Tot i així, una tarda, en el 

moment d'arribar a una de les escales previstes a l'itinerari per descansar, un dels companys de viatge va intentar 

comprar un pollastre a un veí, però aquest s'hi va negar amb tota rotunditat. Quan es va fer de nit el company va 

entrar al galliner i li va robar. Tot seguit el van cuinar i el van servir als plats, just en el moment en que una bomba 

va explotar al balcó de la façana provocant que molts fragments dels vidres  de la vidriera s'anessin a clavar 

precisament als trossos de pollastre. Es van quedar en dejú.  

     Van continuar la marxa en direcció a Figueres i la Jonquera,  que ja era zona limítrofa amb França. Allí van 

obligar les tres amigues i la resta de soldats  a abandonar els autobusos, els  quals van ser incautats i enviats en 

direcció a Barcelona per intentar rescatar a més refugiats. Van haver de fer els darrers quilòmetres a peu, arribant 
                                                
8    Elisenda  Mas Singla  
9    Teresa Bladé Benaiges, unes de les treballadores de cal Benach.  
10   La única escola d'instrucció militar  que tenia alguna relació amb Sant Sadurní era la de capacitació de pilots ubicada 
      a  cal Maristany de Lavern, ja que els comandaments i professors vivien a cal Baqués del carrer Sant Antoni.  
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a   la frontera  quan ja era de nit [...] L'endemà van pujar en uns autobusos que les van portar fins a Perpinyà on els 

hi van assignar un paller per a passar la nit. El segon dia en territori francès es van dedicar a passejar per la ciutat  i 

sense proposar-s'ho van  topar amb una parada on  havia una senyora darrera d'una taula de fusta sobre la qual 

fumejaven unes olles oloroses. La senyora els hi va preguntar si tenien gana i quan les tres refugiades li van 

respondre afirmativament ella les va convidar a seure en uns bancs i menjar tant com volguessin. Prop d'allí, als 

afores de l'estació, hi havia uns camions que repartien un quilo de pa i un pot de llet condensada per cada tres 

persones. Una darrera l'altra les tres amigues van fer cua fent veure que no es coneixien  i quan els va tocar el torn 

es van limitar a dir que cadascuna d'elles recollia el pa i la llet per a tres persones. Així, amb tres pans de quilo i 

tres pots de llet  van pujar  en el darrer vagó d'un tren  de passatgers que  es disposava a sortir sortia de l'estació 

de Perpinyà amb la intenció de traslladar els exiliats a diferents punts del territori francès. Dalt del vagó, els 

passatgers francesos no es van estar d'advertir-les que tindrien problemes a la panxa si seguien menjant  

exclusivament tantes llesques de pa untades amb llet condensada". 

      El soldat republicà Amadeu Urpí Montserrat que s'havia retirat del front del Segre  també va entrar a França a 

principis de febrer. Segons va explicar-li al periodista sadurninenc Jaume Recasens Bel11: " Generalment tothom 

feia a peu el camí a l'exili i per descomptat tos els soldats.  Si a l'hora d'emprendre la retirada m'hagués trobat 

prop de casa, m'hauria amagat per allí, però des de Lleia ja ens vam replegar cap a França. Els darrers mesos de 

guerra, amb tota aquella fugida, es van perdre totes les comunicacions i era impossible escriure'ns amb la família. 

Fins que no vaig ser a França no ho vaig intentar.  Al camp de Saint Cyprien , ben be al costat de la platja, no era 

                                                
11   RECASENS BEL, Jaume. Ob. cit p  101 i 102 
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pas l'únic sadurninenc que hi havia, n'hi havia set més: el Josep Millanes12, el Peret bord,  els dos germans 

Susanna13, l'Amigó14, el Figueres de cal Santet i el seu fill15 i el Llop16. En aquell camp de concentració no hi havia 

barraques i tothom dormia al ras. Un dels meus companys, el Millanes de cal Tanu, es va apuntar per construir 

barraques de fusta i gràcies a ell jo també vaig poder apuntar-m'hi. Estàvem més bé i ens feien menjar a part" 

      També alguns treballadors de la Fàbrica Z que es trobaven a Bescanó van dirigir-se cap a França i la majoria 

van ser internats al camp d'Argelers. Enric Parellada Martí  va optar per tornar a Espanya pensant que es podria 

refugiar una temporada en un domicili d'uns amics de Barcelona, però just arribar va ser detingut i enviat al camp 

de concentració  d'Orduña (Vizcaya). 

       La vigília de l'ocupació de Sant Sadurní Joan Formosa Estragués es retirava per la zona de Manresa: “ Tota 

aquesta onada de refugiats avançaven per les carreteres i mica en mica anaven abandonant  tot el que els 

dificultava poder avançar. Ens era difícil, per no dir impossible, instal·lar una metralladora en un punt concret i 

moure’ns amb celeritat ja que les carreteres estaven plenes de gom  a gom de persones,  carros, animals de 

càrrega i bestiar de tota mena. El conflicte entre els refugiats  i els militars  es resolia donant preferpència a tota 

aquella gent que fugia sense nord  de l’espectre més inquietant en una guerra: l’arribada  imminent de l’enemic 

[...] L’endemà ens trobàvem a Manresa i ens vàrem provisionar de roba als magatzems Jorba de la ciutat que 

havia estat bombardejada feia una estona.  Vàrem entra als magatzems i no hi havia un son dependent per 

                                                
12  Josep Millanes Gallimat.  
13   No identificats.  
14   Lluís Amigó Serrano de la lleva de 1922. 
15   Josep Figueras Manobens i Josep Figueras Gibert. 
16   Ramon  Llop Sales de  la lleva de 1929. 



 11 

atendre'ns. Així és que vàrem agafar tot el que necessitàvem i més encara. Des de l’inici de l’ofensiva del Nadal 

no m’havia pogut rentar ni canviar la roba” 

         L' 1 de febrer  Jaume Formosa es trobava a les rodalies de Sant Hilari Sacalm: "Les forces enemigues s'han 

situat a les altures de Colsuspina i el comandament s'ha retirat a un lloc determinar sobre la carretera que ens ha 

de portar a Sant Hilari Sacalm on hi ha prevista una reunió de totes les forces vives del comissariat i pràcticament 

de tots els dirigents del PSUC.  Allí hi acudirem nosaltres , els tres integrants del buró polític del XVIII Cos d'Exèrcit en 

les persones de Martínez, Massó i jo mateix, instal·lant-nos a l'Hotel o Fonda Espanya, del qual només en quedaven 

les parets. Abans d'arribar a Sant Hilari havíem tingut un accidentat viatge: havíem passat dos o tres dies en un 

refugi de Tona;  en  una església de Vic  que era un dipòsit de  la Tabacalera vàrem carregar un farcell de paquets 

de tabac;  al pas a nivell de Balenyà l'ona expansiva d'un obús d'artilleria que va explotar a uns 20 metres de 

nosaltres ens va fer sortir de la carretera i  finalment varem anar a Taradell a saludar i acomiadar-me del meu 

oncle Josep Casasas i de la seva família [...] La rebuda va ser molt freda i pràcticament no ens van deixar passar 

de la porta17. 

       La nostra cita propera era la reunió que havia de celebrar-se a Sant Hilari Sacalm i allí ens presentàrem, 

retrobant-nos amb molts companys[...] De la reunió recordo una persona que estava asseguda al meu costat 

anomenada Nomen, membre del Comitè Central del PSUC,  i un jove que  em va passar completament 

desapercebut  i que era Santiago Carrillo. A més de valorar la situació del nostre exèrcit que constatàvem que ja 

pràcticament no existia, ens vam centrar en com calia afrontar la caiguda de Catalunya i també l'endemà [...] 

Vàrem convenir trobar-nos tres dies després a Figueres[...] però nosaltres  ens vàrem tenir de desviar.  Vàrem 

                                                
17     Uns  anys després va saber la raó d'aquella freda rebuda: a l'interior de l'immoble hi havia amagats una colla de refugiats i desertors.  



 12 

passar per Amer[...] vàrem anar a Olot  on vàrem visitar una fàbrica on es reparaven avions i a la recerca de 

gasolina en una benzinera als afores de Campdevànol. Seguidament anàrem a la Intendència de l'Exèrcit a 

Camprodón i en una cruïlla de carreteres  ens van etzibar una ràfega de metralladora que sortosament vàrem 

poder esquivar [...] Després de l'ensurt i convenientment allunyats d'aquell indret vàrem decidir robar-li un xai del 

ramat d'un pastor i menjar-nos-el, però els laments  d'aquell pobre home ens van fer desistir [...] El 10 de febrer 

vàrem començar a destruir  tota la documentació i paperassa que portàvem al cotxe fent una bona foguera, la 

qual cosa ens va permetre passar aquella darrera nit a l'interior del vehicle. Teníem notícies que les tropes 

franquistes  havien ocupat el Portús i Puigcerdà i per tant la bossa que defensaven les nostres unitats   s'anava 

estrenyent i només ens deixaven l'opció de fugir per Camprodón. Qui més qui menys intentà proveir-se d'allò més 

elemental: menjar, mantes, roba i calçat. Calculo que uns 25000 soldats, perseguits de prop per les tropes 

franquistes,  varem travessar el Coll d'Ares, donant temps a la destrucció de documents comprometedors, 

estimbant i cremant vehicles o destruint-los al fons dels barrancs[...]. El nostre cotxe, que l'havíem despenyat 

després d'haver-lo mullat de gasolina, va volar pels aires quan les bombes de ma que havíem abandonat al seu 

interior van explotar al caure per aquell  gran desnivell. 

    A les dotze hores del 12 de febrer vaig creuar la  línia divisòria que separa Catalunya de França. En el moment 

de traspassar  la frontera, perceptible per la presència d'uns quants soldats francesos molt atents que pretenien 

desarmar-nos,  els vaig lliurar la meva Parabelum18,  no recordo si  d'un calibre del 7'5 o del 9 , després d'haver tret 

el carregador i llençar-lo ben lluny perquè  ningú mai més  pogués utilitzar l'arma[...] Al capvespre d'aquell 12 de 

febrer vaig arribar als afores de Prats de Molló. Vaig passar la nit al ras i abans d'ajeure'm  sobre la fullaraca  que 

                                                
18   Coneguda marca de pistoles. 
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em serviria de matalàs, vaig fer un recompte de les meves pertinences: un macuto, una caçadora de pell, una 

manta, una capa que em protegia de la pluja i la neu, unes espardenyes noves,  un recanvi de calçotets, 

samarreta i mitjons, uns pots de llet condensada i uns centenars de pessetes de la República que ja no en servirien 

de res. Tot quest era el bagatge d'un noi com jo de 18 anys en territori hostil [...]  Allí em vaig trobar amb el 

Regalat19 i amb un altre company de la lleva del biberó, el Joan Alemany20, el qual a la batalla de l'Ebre havia 

rebut  varies citacions a l'ordre del dia de la 27ena Divisió per llur sang freda en defensa d'unes posicions vitals  i 

per negar-se a ser evacuat tot i estar ferit. La nostra conversa va ser molt emotiva i ens vàrem acomiadar ja que 

em va confessar que aquella mateixa tarda pensava tornar a Espanya. També vaig coincidir amb l'Huguet21 però 

aquest no em queia gaire bé perquè era molt esquerp [...]. 

      Amb molta gana vàrem anar baixant carretera enllà seguint el curs del Tet [...] en direcció a Arles. Cada 

vegada que travessàvem una petita població els veïns ens miraven de reüll i nosaltres a la vegada quedàvem  

esmaperduts quan veiem aquells  aparadors plens de pa, botifarres, formatges i aviram. Les olors que desprenien 

aquells establiments ens recordaven els del meu poble abans de marxar jo a la guerra. Al camp de rugby d'Arles 

sur Tete els gendarmes  i els soldats senegalesos ja ens  estaven esperant després d'haver convertit aquell recinte 

en un camp d'internament perfectament il·luminat per focus[...] Ens varen lliurar un trosset de pa i un  parell de talls 

de carn fregits de mala manera que semblaven la sola d'una sabata [...] Havia estat un dia ple d'emocions, 

d'esperança, d'incertesa i  d'il·lusions, i  perquè  no dir-ho, ple d'aventures. Havia sobreviscut  el darrer any de 

                                                
19    Francisco Viladoms Sabaté 
20    Joan Alemany Esteve de cal Serafí, nascut el 1920.  
21    Podia tractar-se d'Antoni Huguet Carol, de la lleva de 1929 ( nascut el 1908),   o del seu germà Josep, nascut el 1902 i de  
       la lleva de 1923. 
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guerra i en aquells moments em senti protegit sota el drapeau i l'estelada nit d'hivern. Deixava volar els meus 

pensaments que, no cal dir, sobrevolaven la frontera per anar a parar a un petit poblet molt llunyà en el meu 

record, a una família, a uns pares, germana i amics,  que tot semblava que els tenia al meu costat però que   no 

eren més que records que calia superar amb decisió de cara a un futur totalment incert. Sí, també estava 

il·lusionat, convençut que els meus sofriments, els dels companys morts en lluita, els dels ferits que xisclaven per ser 

atesos havien de revertir-me  en positiu un moment o altre. Tot això em passava pel cap  mentre estava al camp 

d'Arles, camp que tot sigui dir, era un paratge bucòlic rodejat de pins d'una bellesa excepcional [...].D'allí ens van 

traslladar al camp d'Amélies les Bains. 

     La nostra estada en aquest camp es va perllongar fins el 27 de febrer. Aquella matinada vaig notar un pes a 

l'esquena i en treure el cap per sobre la capa que em protegia em vaig adonar que ens cobria prop de mig metre 

de neu i que la majoria dels companys ja estaven dempeus disposats a emprendre un viatge amb destinació 

desconeguda. Abans del migdia vàrem  ser traslladats a l'estació i des d'allí a la platge de Le Barcarés. L'aigua 

salada que em vaig beure em va venir com oli en un llum ja que per fi vaig poder cagar després de quinze dies de 

restrenyiments".         

       Un altre sadurninenc,  Josep Borrell Vallespí (1906 - 1995),  ja havia començat a retirar-se el novembre de 1938.  

A les seves memòries22 recordava: " [...] estàvem a Guimerà, un poble proper a Cervera perquè les tropes 

nacionals ens empaitaven. Recordo que Guimerà era un petit poblet situat a la dreta del riu Corb. En aquella 

època no portava aigua[...] A Guimerà hi vàrem passar només una nit  i havíem de continuar tat ràpid com 
                                                
22    Fons de l'autor.  La seva besnéta Mireia Borrell Calvet va realitzar el 2008 un treball de recerca sobre el periple del seu besavi a la  
       Guerra Civil amb el títol La veu de l'exili. 
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poguéssim. Feia fred i estava cansat. Sentia una gran angoixa al veure que deixava enrere tot el meu poble i 

sobretot la meva família. Feia 5 mesos que havia marxat de casa meva i per a mi aquest termini era una eternitat. 

A vegades sentia com el cor se'm feia trossos que pensava amb la meva dona i els meus dos fills. Ens varem llevar 

i, de bon matí, varem continuar fent camí, cansat de dormir poques hores i sobretot de fer-ho en condicions 

miserables. Mentre anava passant el temps i  l'Exèrcit Nacional avançava alguns dels meus companys havien 

perdut la vida  i havien caigut malalts mentre d'altres continuàvem lluitant per els mateixos objectius. 

    Mentre era allí sentia una ràbia interna que em cobria per tot arreu, sentia ganes de cridar i llençar milers de 

bombes que acabessin amb aquesta gran diferència social i que per fi poguéssim recuperar la llibertat. Un dia de 

bon matí, se'm va apropar un tinent de l'Exèrcit Republicà i degut al gran nombre de baixes que hi havia em va 

ascendir a sergent, em va posar els galons i em va assignar un grup de persones. Al mateix temps a un altre 

company li van assignar un altre grup amb idèntica responsabilitat. La nostra missió era organitzar paranys a 

l'Exèrcit Nacional perquè no pogués avançar tant ràpid i perquè els nostres es poguéssim retirar amb més facilitat. 

Els primers dies com sergent vaig adonar-me que els companys no estaven acostumats a realitzar aquesta mena 

de paranys. Ens vàrem reunir els dos sergents per coordinar-nos de forma que nosaltres aniríem col·locant mines 

enterrades i esperaríem que s'apropés l'enemic. La idea era començar un camp per un extrem i anar retrocedint a 

mesura que s'anaven col·locant ordenadament les mines. 

      Aviat vaig adonar-me que els companys de l'altre grup col·locava les mines de forma errònia, és a dir, les 

situaven en el sentit contrari, deixant una inseguretat per on havien de transitar, perquè ni ells mateixos sabien on 

les havien col·locat. Vaig intentar avisar-los cridant al màxim que vaig poder, però la distància que hi havia entre 

nosaltres era tant gran que  no em van sentir. En un moment donat vaig sentir un espetec  que em va fer tremolar 
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les cames, tot i estar d'esquena. En qüestió de segons un fort pes estava carregat a la meva esquena. En girar-me 

vaig quedat bocabadat: un noi jove d'uns 21 anys estava penjat a la meva esquena sense les dues cames. 

L'impacte que en va provocar va ser molt gran. Tenia els ulls oberts i gairebé no podia parlar. L'explosió de la 

bomba l'havia llençat contra mi i el noi se m'arrapava amb totes les seves forces. Me'l vaig carregar a coll i el 

vàrem portar a una masia abandonada on estaven curant molts ferits. El temps es feia molt lent per a nosaltres 

perquè els nacionals avançaven a gran velocitat. Les infermeres no va tardar a aparèixer però ens van anunciar 

que aquell xicot havia mort desangrat mentre el traslladàvem. 

      Totes aquestes experiències m'anaven fent cada vegada més fort  i impertorbable, però sobretot anhelava que 

s'acabés com més aviat millor. Havent perdut un company vàrem continuar fent camí cap a Cervera. La seva 

situació estratègica havia servit per establir enllaços amb tot Catalunya. Ens van bombardejar. La gent del meu 

costat estava atemorida , els nens ploraven i després de l'explosió de cada bomba se sentia un gran crit. Les 

cames em pesaven, no portava municions i amb prou feines arreplegàvem alguna cosa per menjar. Anàvem un 

grup deduït, unes 10 persones pertanyents a l'Exèrcit Republicà. El temps anava molt a poc a poc i jo no podia 

més. Pot semblar estrany, però em sentit brut i cansat a causa de no haver dormit. Compartien tot rels jerseis i era 

impossible no passar fred.  Als infants els fèiem mossegar  tronquets d'arbres  per prevenir-se de les onades 

expansives i de tant en tant ens havíem de protegir darrers dels arbres per evitar la polseguera dels vehicles que 

passaven a gran velocitat. 
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       Quan varem arribar a la carretera general23 després de caminar durant unes hores varem decidir reposar i així 

agafar forces per a continuar.  No teníem gens de menjar perquè ningú duia provisions. Va ser allí on els meus ulls 

van veure una  imatge desoladora. Una llarga processó d'homes i de dones, d'infants i i soldats marxaven 

carregats amb paquets i farcells plens de roba, alguna cosa de menjar i objectes de valor. Es desplaçaven 

utilitzant tota mena de vehicles: carretons, bicicletes, carros i altres carruatges i algun vehicle a motor. 

L'espectacle era terrible. Totes les il·lusions que s'havien despertat quan es va proclamar la República a Catalunya 

havien desaparegut feia temps. Un cop vam haver reposat vàrem continuar en direcció a Manresa. En arribar la nit 

ens amagàvem com  feia molta gent en cases deshabitades i allí hi dormíem. A la nit feia molt fred, per la qual 

cosa ens costava dormir-nos, tot i el nostre cansament. El continu tiroteig de tota la guerra no em deixava dormir 

més d'una hora seguida. La única esperança  era passar la frontera tant aviat com poguéssim deixant enrere tant 

sofriment i sense oblidar mai el que havia deixat a Sant Sadurní. 

     A Manresa ens vàrem aplegar amb un grup de soldats que explicava  històries i anècdotes. Així la nit es feia 

més ràpida tot i que ens calia estar a l'aguait. Un senyor d'uns 40 anys que es deia Manel que acabava de 

conèixer es va treure de la butxaca uns bocins de pa i quan va veure que els altres obríem un ulls com dues 

taronges ens en va donar una mica a cadascú. Crec que mai havia menjat tant de gust un simple tros de pa. 

Aquell sabor i al mateix temps aquella amargors del moment ens va deixar amb l'estómac descansat i em vaig 

adormir allà terra fins que el primer raig de sol em va despertar. 

       L'endemà tot era igual, res havia canviat. Avançàvem un bon tros de camí i tornàvem a descansar. Els dies 

anaven passant i la rutina mai es va trencar fins que una nit vaig creure que la vida se m'havia acabat. Una bala 
                                                
23  L'actual N II 
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que no vaig aconseguir veure d'on provenia em va travessar el coll per la part esquerra i em va sortir per darrera. 

Vaig notar un dolor immens, em vaig posar la ma al coll i ràpidament se'm va omplir de sang. Immediatament em 

vaig posar a resguard per no rebre un altre impacte. En aquell moment vaig sentir molta por de no tornar a veure 

tot el que havia deixat feia un any a Sant Sadurní , sobretot la meva dona i els meus fills. Ràpidament els meus 

companys  amb un draps bruts i amb un jersei van taponar l'hemorràgia i sort encara que la bala no m'entravessés 

directament pel mig del coll ja que això em va salvar la vida. Em van portar a l'hospital de campanya que hi havia 

a Manresa on només hi vaig poder estar dos dies ja que les tropes nacionals avançaven a passos de gegant. 

Aquest incident va ser a principis de gener i quan vaig abandonar Manresa  el 15 de gener les tropes nacionals ja 

eren a Cervera.  

       Havent sortit de Manresa encara convalescent la nostra única missió era arribar a França.[...] La resta del grup i 

jo varem continuar en direcció a Vic [...] Un cop hi vàrem arribar el fet que feia i la manca d'aliments ens 

dificultava poder caminar. Vàrem muntar un niu de metralladores dalt el campanar de Vic però quan vàrem veure 

apropar-se les tropes nacionals vàrem començar a córrer per dins l'església. Aquell vespre recordo que ens varem 

amagar en una petita masia pairal que es trobava als afores  de Vic on vàrem coincidir a,amb un altre grup de 

soldats procedents de l'Ebre. Em va donar la sensació de que eren gent molt noble i molt solidària i després de 

parlar-hi una bona estona  el cansament em va vèncer i em vaig adormir. 

       Al matí ens vàrem acomiadar i puc recordar les mirades i les abraçades que ens intercanviàvem. Tots sabíem 

que encara hauríem de lluitar. En arribar a una altra masia al grup de 8 companys que fugíem ens van acollir i ens 

van convidar a passar el dia allí. Un cop nets i relaxats després de remullar-nos en un bassal vam continuar el 

nostre camí. Ens aturàvem a descansar i  no deixava de pensar amb tot el què em podis trobar a l'arribar a França. 
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A peu de camí, una petita bústia em va recordar que era el moment idoni per escriure quatre ratlles per a la meva 

dona. Mentre escrivia, de tant en tant tancava els ulls i pensava en ella. Sentia una necessitat intensa d'abraçar-la  

de nou i de dir-li que malgrat les circumstàncies la nostra relació mai s'acabaria. Vaig tirar la carta a la bústia  i 

vaig tancar altra vegada els ulls, desitjant que arribés a la seva destinació com més aviat millor. Després de deu 

dies de camí vam arribar a Ripoll on gràcies a la bondat d'algun camperol varem aconseguir menjar un bon plat 

de sopes després de tants dies en dejú. El nostre repòs ens va servir per poder afrontar amb força el darrer tram del 

nostre camí. Se'm va escapar un sospir i la resta del grup va entendre  perfectament el meu estat d'ànim. No podia 

més i tenir ganes de cridar i saltar de ràbia. Em sentia trist i angoixat  i per damunt de tot temia no poder tornar a 

abraçar la família 

    Un dels vuit companys va caure malalt i, malgrat la nostra ajuda, va ser impossible curar-lo ja que no teníem ni 

aliments ni medicines. El vàrem deixar protegit dins una masia i mai més varem saber res d'ell. La situació era molt 

extrema i deixar un company sol i a plena nit i amb el fred que feia era realment trist. Les nostres cames cada dia 

notaven més les hores caminades. La travessa va consistir en anar cap a Camprodon tot passant per Prats de 

Molló amb l'objectiu d'arribar a França. Aquest trajecte  de 50 quilòmetres va ser el més dur per a nosaltres  ja que 

era el mes més fred de l'any. Mentre fèiem el recorregut vàrem trobar menjar i amb molta eufòria el vàrem 

carregar a les nostres  esquenes pensant que més endavant el necessitaríem [...] A principis de febrer arribàrem a 

Prats  de Molló. Quan  vam ser  allí els gendarmes francesos ens van fer posar en fila índia  i ens va prendre les 

armes i ens va registrar i es va apropiar dels rellotges dels anells de casat, de les medalles,  i de tot el que 

portàvem de valor. Aquells objectes que es van quedar a la frontera marcaren un abans i un després a la meva 

vida. 
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    Moltes famílies van quedar separades en direcció a diferents camps de concentració. A una dona la van agafar 

amb la seva filla i les van separar del marit. Ella va començar a xisclar i plorar desconsoladament perquè sabia 

que mai mes es tornarien  a veure. Aquells xisclets i aquells plors em van quedar gravats. Encara recordo la 

darrera mirada que es van fer tots tres. Una mirada inspirada, un adéu per sempre. Per a nosaltres arribar a la 

frontera va resultar  realment difícil ja que les autoritats franceses es van veure desbordades per l'allau humà que 

hi va arribar. Em girava d'esquena i podia veure milers de persones darrere meu i cap de les cares que vaig 

observar regalava un somriure. Em passaven tantes preguntes pel cap ! Quan s'acabarà tot això?  Podré tornar a 

respirar? I la meva família? 

     El govern  francès va organitzar uns improvisats camps d'acolliment que eren autèntics camps de concentració 

on ens van allotjar en condicions deplorables. Sabíem que molts de nosaltres hi trobaríem la mort. Altres, en 

adonar-se del que els esperava, van decidir tornar a Catalunya on els esperava la presó, els batallons de treball o 

la mort per execució.[...] Un cop travessada la frontera ens van fer pujar dalt d'uns camions i ens van portar a Saint 

Cyprien, al costat del mar. Quan hi vàrem arribar ens van dir que ja ens hi podíem instal·lar com si fos casa nostra. 

Tots varem quedar perplexes. No enteníem on ens havíem de col·locar ja que ens trobàvem en una platja deserta, 

la sorra com a terra,  el cel com a sostre  i la platja com la barrera. Els optimistes s'ho miraven amb uns altres ulls  

però jo vaig pensar que França, la gran amiga del poble espanyols, ens estava tractant molt malament. No teníem 

les mínimes condicions, simplement no hi havia res , excepte una grans filats de filferro punxegut que ens 

envoltava i que ens impedia moure'ns d'allí".  
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     Un altre protagonista sadurninenc  de la retirada va ser Eusebi Budí Salart. Ho explicava així a les seves 

memòries: " Quinze dies després de la segona ofensiva franquista24 les nostres línies de defensa van saltar pels 

aires i va començar la gran desbandada al bàndol republicà [...] l'evacuació de ferits era contínua i va arribar el 

torn al de Vilafranca, Terrassa i Sabadell. Els ferits i convalescents van ser traslladats a un poblet a l'interior de 

França anomenat el Portús. Allí la Creu Roja  francesa se'n va fer càrrec. El primer viatge amb ambulàncies i 

autobusos  evacuant ferits va durar el temps indispensable per descarregar-los, revisar els vehicles, emplenar els 

dipòsits i tornar per on havíem vingut després de proveir-nos d'aliments pel trajecte. El següent servei d'evacuació 

havia d'afectar als hospital de Sant Josep de la Muntanya, Sant Andreu, Granollers i Montcada i Reixach. Però a la 

tornada, a la sortida de Girona,  ja ens vàrem trobar amb els primers embussos a la carretera. L'èxode civil  s'havia 

posat en marxa fomentat per la Cinquena Columna al servei de Franco que havia fet córrer el rumor que al 

capdavant de les seves tropes hi anaven les  sanguinàries forces mores. Les carreteres estaven plenes que fugien 

a peu i en carruatges. Finalment a contracorrent varem arribar a la nostra destinació i ens varem emportar els ferits 

que no podien valdre per ells mateixos. El Tinent coronel va comentar que tots aquells que tinguessin por de 

represàlies que millor que marxessin. 

       Un cop carregats tots els ferits a les ambulàncies i els autobusos varem emprendre la ruta per segona vegada 

cap a la frontera i deixar els ferits en un  lloc segur. Si el viatge anterior  de França en direcció a Barcelona  va ser 

complicat, encara ho va ser més el que fèiem a la inversa. Més gent per la carretera fugint, l'aviació franquista que 

apareixia de tant en tant metrallant els civils i per acabar-ho d'arreglar els controls militars a Lloret de Mar i Llançà.  

                                                
24   S'havia iniciat per Nadal de 1938, per tant ens hauríem de situar entre el 8 i el 9 de gener de 1939.  
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En aquests indrets hi havia els carabiners  de les brigades de recuperació25 que provenien del front de Madrid. 

Vestien jaquetes de pell folrades amb llana de be, botes de muntar a cavall i  anaven ben armats amb els 

naranjeros. Tot era nou de trinca i contrastava de forma xulesca, ridícula i miserable amb com anaven vestits els 

soldats i la població civil[..] Doncs sí, encara que sembli  impossible  van registrar minuciosament les ambulàncies i 

els autobusos plens de ferits, amb molta mala llet. Van ordenar que tothom baixés dels vehicles i ho van regirar tot. 

Lliures dels controls fins arribar a el Portús. I igual que havíem fet en el primer viatge, vàrem tornar enrere altra 

vegada. Just travessar la frontera vàrem adonar-nos que tots els accessos estan plens de milers i milers de dones, 

nens, vells i soldats. Ens va costar molt arribar a la Jonquera a causa d'aquesta gentada i dels vehicles aturats al 

mig de la carretera.  

       De la Jonquera a Figueres la generació es va anar reduint, la qual cosa ens va fer pensar que el gruix dels 

refugiats ja havia passat.  Vàrem arribar al pas a nivell de Llançà on hi havia instal·lat el control de la brigada de 

recuperació i com que anàvem en direcció al front ens van deixar passar sense inconvenients. El segon control a 

uns dos quilòmetres de Lloret de Mar ja havia desaparegut i allí hi havia el Tercer batalló de dinamiters. El Tinent 

coronel que manava el destacament d'ambulàncies i autocars va comentar que es temia que l'enemic es  

trobava a quaranta o cinquanta quilòmetres i que seria impossible tornar a Barcelona. Tot i així va preguntar-li a un 

dels capitans del batalló quina era exactament la situació del front. Aquest li va respondre que el ferit que no 

hagués estat evacuat de Barcelona a aquella hora, difícilment podria sortir-ne ja que la ciutat  havia estat 

ocupada pels nacionals i que els seus sapadors estaven dinamitant tots els ponts[...] El Tinent coronel amb el seu 

gest pausat i reflexiu va donar l'ordre de donar mitja volta i portar la caravana de vehicles en direcció a la frontera 

                                                
25  La seva missió era evitar la retirada dels militars  i obligar-los a plantar cara a l'enemic.  
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recollint pel camí els militars ferits  a les cames que trobéssim. De militars vàlids no em vam trobar cap ja que per 

por a les brigades de recuperació aquests fugien camps a través. 

      Quan vàrem arribar altra vegada a l'indret de la brigada de recuperació  de Llançà amb la caravana de 

vehicles plena de ferits , aquells senyorets als quals se'ls coneixia com els fills de Negrín,van aturar-nos i ens van 

ordenar que  situéssim els vehicles a peu de carretera. Van obligar tothom a baixar, ens van examinar i escorcollar 

tant com van voler  i em va semblar que  se sentien orgullosos i satisfets de la proesa del deure complert. Jo diria 

que era una demostració de la seva vanitat humiliant i menystenint al pròxim. Acabat el registre tots els ferits van 

tornar a pujar als vehicles, ocupant cadascú el seu lloc i el seguici va continuar el viatge cap a la frontera. Diu el 

refrany espanyol que a la tercera va la vençuda, i efectivament, aquell era el meu tercer viatge a França i va ser 

el definitiu. El 10 de febrer trepitjava terra francesa . Per a mi s'havia acabat la guerra Civil".  

      El jove sadurninenc de la lleva del biberó, Jaume Piñol Tubella,   va iniciar la seva retirada a Tàrrega. Mentre 

fugia es va poder alimentar de les intendències de les tropes que també retrocedien, però en va perdre el 

contacte. Va recórrer  aleshores a demanar menjar a les cases de pagès que trobava pel camí. En arribar a Besalú 

els van oferir l'opció d'embarcar en un vaixell al port de Roses en direcció a València, però va preferir continuar  

camps a través en direcció a França. Després de travessar la frontera per Sant Llorenç de Cerdans  va ser retingut 

allí durant un mes i mig  i posteriorment el traslladaren al camp de Setfonts on coincidí amb el  mecànic 

sadurninenc Carles Riambau Sogas. 
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         El relat de la retirada que va protagonitzar  Dionís Viladoms Esteve26 que aleshores tenia només set anys és 

molt precís. Dalt d'un camió i acompanyat de la seva mare, la seva àvia i la seva tieta  i altres civils sadurninencs 

va marxar el 21 de gener: " Érem a mitjans de gener de 1939 que ja ens trepitjaven els talons. En arribar a Martorell 

ens van dir que ja començaven a entrar a Vilafranca27. A partir d'aquí nosaltres vam anar tirant endavant fins a  

arribar a Girona [...] Vam enganxar tots els bombardeigs. Som vius de miracle! Un xicot28 i jo érem dintre un cubell 

gran de zenc. Vam rebre igualment metralla. Vam arribar a Girona, ciutat on ens varem dividir amb els amics i les 

famílies amb qui anàvem  i vam anar a parar a un refugi gironí. Allí ens vam trobar  uns polítics, amics d'un oncle 

meu29, del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Ens van dir què hi fèiem allí i ens van recomanar eue no hi 

entréssim i que ja ens buscarien un camió per sortir d'aquell indret. I quan havíem marxat uns cent cinquanta 

metres van llençar una bomba a l'entrada del refugi[...] Vam arribar a Figueres on hi havia una concentració molt 

gran de gent, un èxode immens. Allò s'ha de veure per creure i s'ha d'haver vist per no oblidar-ho. La gent ho  

abandonava tot. Era una riuada de gent . Mares, canalla, vells, bestiar, soldats que es retiraven... hi havia de tot. 

Estant a Figueres va passar un avió dels nacionals  anomenat la Pava que va llençar papers assegurant que hi  

havia una amnistia i que s'havia acabat la guerra. No sé d'on va sortir tanta gent perquè aquells carrers estaven 

atapeïts. Al cap de deu minuts d'haver tirat aquells papers va començar un altre  bombardeig. Érem dins un 

camió, la metralla va tocar de ple  al xofer i  a nosaltres nos ens va passar res. Quan vam saltar del camió 

caminàvem sobre els morts. N'hi va haver a milers. Un avió que volava a molt poca alçada sobre la carretera de 

la Jonquera metrallava sense miraments. No li calia precisió perquè érem tants que fàcilment encertava[...]. 
                                                
26      RECASENS BEL, Jaume. Ob.cit. p 183 i següents 
27      Era el 21 de gener quan Vilafranca va caure en poder de les tropes franquistes. 
28      Un dels fills d'Ernest Roca Guilera (PSUC) 
29      Pere Esteve Llopart (PSUC), el Pere Valent.  
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     Al cementiri de la Jonquera corríem amenaçats per la Pava  al costat d'un grup de  soldats republicans que 

estaven preparant una xocolatada  amb una cassola. Aquests ens va agafar i ens van protegir  a les parets del 

cementiri [...] Els projectils els podien tocar a ells però ens varen protegir  col.locant-se damunt nostre.  I quan 

acabà de passar l'avió ens vam aixecar i vam sentir un que deia: —La mare que els va parir, ens han pres  la 

cassola. Un soldat l'havia agafat i se'n havia atipat. Allí hi havia el meu oncle Pere Esteve Llopart que sempre havia 

estat a primera línia. Els amics li van dir que hi havia amb nosaltres la seva dona, la seva mare, la seva germana   i 

el seu nebot i no s'ho acabava de creure. Va romandre encara un cert temps allí mentre nosaltres  vam anar a peu 

fins a la frontera, on els distribuïen, els uns cap aquí els altres cap allí. A la frontera va ser la primera vegada que 

vaig veure un tros de pa i un got de llet d'ençà la sortida de Sant Sadurní, facilitat per la Creu Roja francesa. Un cop 

a França van distribuir els refugiats  de famílies senceres  en direcció a diferents departament francesos. A 

nosaltres ens van portar al de la Haute Vienne  la capital de la quan el Limoges. Allí vam tenir la immensa sort que 

ens van portar a un petit poble pagès que es deia Les Salles-Lavauguyon on varem ser molt ben acollits i on ens hi 

vàrem instal·lar" 

      Un dels relats més descriptius dels esdeveniments d’aquelles jornades és el que el corresponsal nord-americà 

Vincent Sheean  (1899 – 1975)  va publicar  el 1939 a les seves memòries de la guerra d’Espanya amb el títol Not 

Peace but a Sword30 ( En comptes de pau, una espasa) :  “ L’ofensiva feixista havia trencat les línies republicanes 

                                                
30    SHEEAN, Vincent. Not peace but a Sword  . Doubleday, Doran & Company, Inc. New York, 1939. Epíleg,  p. 342 i següents.  El títol  
        fa referència a l’evangeli de Mateu 10,34, segons el qual Jesús va dir als seus fidels: “No us penséssiu que hagi vingut a a dur la  
        pau sobre la terra; no he vingut a dur-hi la pau, sinó l’espasa".  També es podria traduir literalment   com “En comptes de pau,  
       una espasa”. 
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en punts decisius una setmana abans o fins i tot més (les Borges Blanques i Artesa de Segre havien estat els pitjors) 

però aleshores avançaven gairebé sense trobar oposició, acostant-se a Barcelona per dues vies i col·locant-se 

realment a prop. No vaig dormir en absolut aquella nit de diumenge [ 22 de gener] , i al matí següent jo era fora a 

primeríssima hora, aconseguint el meu passaport i visats per anar a Espanya. Aquestes formalitats normalment 

comporten tres dies, però amb desvergonyit esverament i amb insistència vaig aconseguir-ho tot en unes poques 

hores, fins i tot el visat de no intervenció de la Prefectura de Policia Francesa. Aleshores vaig sentir que Álvarez del 

Vayo31 era a París, a l’ambaixada espanyola, i tot d’una vaig anar a veure’l. Com a ministre d’assumptes exteriors 

de la República havia estat a Ginebra fent una última al·legació al Consell de la Lliga de Nacions. El bidell de 

l’ambaixada m’acompanyà fins una cambra del segon pis on del Vayo i la seva dona estaven asseguts. 

Acabaven de parlar amb Negrín, a Barcelona, i no semblaven –per a major astorament meu– ni preocupats ni 

inquiets. Del Vayo va parlar amb la seva calma habitual. 

          —Les coses no van tan malament com diuen els diaris, —va dir—. Barcelona resistirà.  

             Recordeu-vos de Madrid. 

Vaig començar a demanar-li un passatge en un dels avions Douglas amb què el govern mantenia un servei 

regular entre París i Barcelona. Va dir que aquells avions havien deixat d’estar disponibles. 

          —Però no hi ha pressa, —va dir—. La meva esposa i jo hi anirem amb tren demà a la nit.  

             Vingui amb nosaltres. El nostre cotxe ens espera a Perpinyà i us portarem de dret a Barcelona. 

         Explico això no per impugnar el judici de del Vayo, sinó per mostrar fins a quin punt la ment més intel·ligent i 

coratjosa pot anar errada a còpia de cultivar l’hàbit de l’optimisme. Del Vayo estava tan acostumat, com a 

                                                
31  Julio Álvarez del Vayo ( 1891 - 1975) : Ministre d'Estat  i d'Afers Exteriors i Comissari General de Guerra en el govern de Largo Caballero.  
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ministre d’exteriors, a buscar la millor interpretació dels esdeveniments que fins i tot havia perdut contacte amb la 

realitat. Per a qualsevol visió assenyada la situació militar, en aquell moment, no podia ser més dolenta, i la 

caiguda de Barcelona es podia donar per feta. No obstant, del Vayo i �si és que estava ben informat� el mateix 

Negrín, dos dels més alts representants del govern espanyol, no havien arribat encara al punt de reconèixer-ho. Un 

estat lluitant per la seva supervivència, com ho havia estat fent la República durant dos anys, ha de desenvolupar 

defenses morals dins i fora; l’hàbit de la confiança i l’hàbit de la propaganda eren en aquell llavors la mateixa 

cosa per del Vayo, i ell era el ministre d’exteriors fins i tot quan parlava amb ell mateix. O això semblava. 

        Amb tot i això, vaig esperar a prendre el tren amb ell la nit del dimarts, el dia vint-i-cinc. Els despatxos des de 

Barcelona anaven sent cada cop pitjors, i tot al llarg del darrer dia a París era tan terrible de pensar en els 

bombarders italians potser com devien de ser de sentir-los a la ciutat d’allà baix. Els raids eren quasi incessants, 

segons els diaris parisencs; els bombarders sobrevolaven Barcelona cada quinze minuts; encara no havien 

bombardejat el centre de la ciutat però començarien en qualsevol moment; els antiaeris s’havien anat afeblint dia 

rere dia i ara pràcticament es mantenien silenciosos per manca de munició. Però si en del Vayo tenia raó devia 

quedar una veritable resistència a Barcelona, i vaig proposar de veure’n per fi alguna cosa, d’escriure’n per fi dues 

o tres cròniques més abans de tancar-me de nou en el llibre. A través d’unes precipitades telefonades i 

telegrames vaig aconseguir l’encàrrec d’escriure aquells articles per a la North American Newspaper Alliance just 

abans de l’hora de pujar al tren. 

         Pels volts d’un quart de nou, que vam sortir cap a Perpinyà, la situació s’havia tornat tan dolenta que dubtava 

que poguéssim arribar a Barcelona. Els darrers despatxos deien, de fet, que la ciutat estava essent evacuada i que 

el govern es desplaçava a Girona. Del Vayo romania confiat fins i tot a l’andana, tot i que havia tingut una llarga i 



 28 

sens dubte precipitada entrevista amb M Bonnet aquella mateixa tarda –una entrevista en què M Bonnet 

indubtablement se n’havia rentat les mans del tot de la República espanyola i del seu destí. Hi havia una gentada 

a la Gare d’Orsay, com era habitual a un quart de nou. Una delegació basca hi anava, igual com els del Vayo, i hi 

havia una atmosfera de tensió curiosament semblant a la que havia acompanyat el meu primer viatge a Espanya 

la primavera del 1938. Quan recordava aquella ocasió, i les pors exagerades que tots teníem per Barcelona i la 

República, semblava que l’optimisme de del Vayo tingués un cert sentit, malgrat tot. 

         Bob Murphy de l’Ambaixada Americana i Fred Thompson dels Amics del Batalló Lincoln també eren al tren. 

Anaven a la frontera a trobar-se amb un contingent d’americans voluntaris que havien estat enviats a casa (els 

últims o quasi). Fins i tot en la pressió i confusió d’aquells darrers dies, Negrín mantenia la seva paraula donada als 

voluntaris. Devia haver estat força complicat d’aconseguir un tren i fer-lo anar des de Barcelona a la frontera, però 

d’alguna manera ho estaven fent. Amb prou feines vaig dormir aquella nit, i quan em vaig aixecar a les cinc del 

matí, a Tolosa, vaig comprovar que del Vayo estava si fa no fa com jo. El vaig trobar al passadís en aquella 

llòbrega hora. Ja estava completament vestit i semblava preocupat. 

       —He rebut notícies dolentes de Barcelona — va dir. 

       Vaig deduir per aquelles paraules que mai no arribaríem a Barcelona. Girona era més probable; o fins i tot 

Figueres si es produïa una veritable retirada. A Perpinyà vaig enviar telegrames a la meva dona, per tranquil·litzar-

la, dient-li que probablement no aniríem més enllà de Figueres. Poc que m’imaginava que aquesta era la veritat 

més pura i dura: jo encara confiava d’anar una mica més avall. 

          Els del Vayo i jo vam anar al Consolat espanyol a esmorzar. En Henry Buckley era a Perpinyà i va venir al 

consolat a parlar amb nosaltres. Havia deixat Barcelona el dia abans i ens podia dir quatre coses. No mantenia 
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cap esperança sobre la ciutat i ens ho va fer saber. Em va dir que les carreteres devien estar tallades i que 

segurament no podríem passar de Girona, com a molt lluny; Figueres era més assequible. El seu redactor en cap 

tenia por de les represàlies i revenges feixistes, que presuposava serien d’un grau salvatge. Va dir que les bateries 

d’artilleria no arribaven a Barcelona quan ell havia marxat però el seu esclat podia veure des dels turons del sud. 

        Vam pujar al cotxe dels del Vayo a dos quarts de nou més o menys i vam sortir cap a la frontera. Al Portús, el 

poble fronterer francès, mentre examinaven els nostres passaports, vaig topar amb algunes col·legues que sortien 

d’Espanya: en Peters de la United Press i alguns altres. Asseguraven que no passaríem de Figueres i que Barcelona 

ja estaria en mans feixistes en qualsevol moment d’aquell dia mateix. Havien sortit de la ciutat el vespre anterior. A 

la Jonquera, el poble espanyol fronterer un xic enllà de la collada, vam trobar una multitud considerable, desordre 

i esverament. Al bell mig de tot un oficial del Ministeri d’Estat va explicar com a fet extraordinari  que havia vist en 

Juanito , el jove fill dels del Vayo, a Barcelona el dia anterior. La senyora del Vayo, que suposava el seu fill sa i 

estalvi a Figueres, es va afectar molt amb la notícia i crec que va estar a punt de desmaiar-se. Es va obsessionar 

amb la idea de què li podrien fer els feixistes si queia a les seves mans, i durant les hores següents va estar 

pràcticament postrada. Vam seguir viatjant durant la mitja hora que separa Figueres de la frontera, i a la Plaça, al 

centre del poble —ara plena de gent, com tota la vila, i presa d’una mena angoixosa d’esverament— vam buscar 

l’edifici que feia d’oficina local del Subsecretariat de Propaganda. 

        Allà vaig trobar gran quantitat de coneguts, i em vaig començar a adonar que Barcelona era en efecte 

evacuada. La Marthe Huysmans va venir a conhortar la senyora del Vayo i li va explicar com Juanito havia fugit 

de Barcelona; l’Okin de l’Associated Press va aparèixer de sobte, havent conduït des de Barcelona amb grans 
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dificultats durant dotze o tretze hores, en comptes de les dues o tres habituals; l’André Malraux32 va travessar la 

plaça per dir, molt serenament, que havia estat anant i tornant de Barcelona durant els dos darrers dies i que 

tornaria a provar-ho aquella mateixa nit. 

       Ja vaig adonar-me en els primers minuts a Figueres que una evacuació havia tingut lloc i que encara 

continuava; que les carreteres estarien atapeïdes; que els del Vayo indubtablement haurien d’aturar-se allà 

mateix. Sota aquelles circumstàncies no tenia gaires possibilitats d’aconseguir un cotxe o un passatge d’anada i 

em vaig aferrar a en Malraux com a única possibilitat. Ell va dir que intentaria aconseguir algun tipus de passi de 

les autoritats militars per a mi i que  em portaria a Barcelona aquella nit quan ell hi tornés a buscar algun 

equipament que hi quedava de la seva pel·lícula. (Havia estat fent un film a Barcelona durant els darrers vuit 

mesos o més.) 

         Heu-nos allà, al mig de la Plaça, a mitja hora de la frontera francesa, i els càrrecs de consciència ens anaven 

bufetejant. La plaça era plena amb una anormal quantitat de trànsit; hi havia soldats pertot; el gran refugi antiaeri 

del mig de la Plaça construït per atendre el que podia fàcilment succeir en aquell petit poble si els feixistes 

decidien fixar-s’hi. Després d’una estona, del Vayo va sentir que en Negrín era a la ciutadella del turó, i vam pujar 

de nou al cotxe i ens hi vam dirigir. 

        La ciutadella33 era una fortalesa de pedra d’aspecte medieval amb gruixudes parets de pedra i un accés 

serpentejant com a defensa. En el seu pati central hi havia refugiats asseguts al terra amb els seus fardells, dones 

amb ulls pacients i mans ossudes, assegudes i esperant. Alguns d’ells havien estat desplaçats sis o set vegades al 

                                                
32   André Malraux (1901 - 1976), escriptor, aventurer i  lluitador antifeixista  que va combatre voluntari a la Guerra d'Espanya a favor de 
      la República.   
33    El castell de Sant Ferran de Figueres situat sobre un turó,  ocupa una superfície de 320.000 metres quadrats.  
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llarg de la guerra, cada cop amb menys i menys atuells per carregar. Com havien arribat a Figueres no en tenia ni 

idea. Les carreteres de Barcelona en aquell moment eren plenes d’altres com ells, escarrassant-se a peu o amb 

carros de mules, o a vegades carregats en els camions de soldats. 

            Sota la columnata d’un costat del pati hi havia un rètol rudament guixat al costat d’una porta: Consejo de 

Ministros. Allà, doncs, era on Negrín havia aterrat. Del Vayo va entrar a parlar-li. Immediatament Negrín va sortir a 

tranquil·litzar la senyora del Vayo sobre el seu fill: el noi havia sortit de Barcelona i aviat seria allà mateix. I 

certament, mentre tots érem al mig del pati, en Juanito va arribar, alt i malgirbat, molt desconcertat. Havia estat 

viatjant en un camió militar des de Barcelona. 

             La desfeta augmenta les misèries humanes: comences a lamentar-te pertot i a riure despectivament i a 

regatejar, a desconfiar del raonament i a deixar de creure. Hi havia un inequívoc sentiment de desfeta total a 

Figueres. Fins i tot en Negrín, tan robust, despert i somrient, no ho podia dissimular amb paraules confiades. La seva 

sola presència a Figueres era un senyal evident de desfeta. Quan vaig sortir de París el suposava encara a 

Barcelona, organitzant la resistència. Si era allà volia dir que no hi havia resistència �cap resistència en absolut. 

No ho podia entendre. 

        Vam tornar del turó cap al poble i vam prendre possessió d’un recambró de l’oficina de la Delegació de 

Propaganda34. Allà vam escampar el que teníem per menjar: el pa de Perpinyà i una mica de carn que la senyora 

del Vayo havia comprat. La Ruth, una de les noies de l’Oficina de Propaganda de Barcelona, semblava estar al 

càrrec de l’oficina local, tot i haver arribat el dia abans. Va sonar l’alarma d’atac aeri quan érem menjant però no 

va caure cap bomba. 

                                                
34   Es tractava del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya sota les ordres de Jaume Miravitlles Navarra (1908 - 1988)  
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       El recambró de l’Oficina de Propaganda va esdevenir extremadament familiar per a mi en el curt espai de dos 

dies. La primera ocasió la vam tenir per a nosaltres sols �els del Vayo i una o dues secretàries, la Ruth i jo. Hi havia 

dues o tres secretàries més a les cambres que donaven a la Plaça. L’indret —que havia estat un pis, una vivenda, 

en algun moment o altre, i que tenia una gran cuina i una cambra de bany� estava net i endreçat quan vam 

arribar. Dos dies després semblava que la retirada sencera hi hagués passat per sobre i l’hagués arrasat. Onada a 

onada des de Barcelona, s’havia anat omplint de les restes del Ministeri d’Estat aquí, i ara era ple de gent, de soroll 

i de brutícia, a qualsevol hora del dia i de la nit. Els corresponsals anaven i venien aquell primer dia; tots eren de 

camí cap a la frontera francesa; la Delegació de Propaganda  semblava ser l’únic punt d’aturada de gran 

quantitat de gent. A penes havíem acabat de dinar quan Capa35 va irrompre, la seva càmera a l’espatlla. 

Acabava d’arribar de Barcelona en el cotxe d’en Herbert Matthews. Va dir que en Matthews era a la Plaça. 

           Vaig baixar al cotxe i hi vaig veure en Herbert amb Willy Forrest (del News Chronicle) i un altre corresponsal. 

Tots semblaven bruts i exhausts. Havien romàs dins del cotxe des de les dues de la matinada anterior i de fet en 

aquell moment portaven tretze hores de ruta des de Barcelona. Deien que les carreteres eren tallades i era gairebé 

impossible transitar-les; en Herbert, que coneixia molt bé les carreteres, havia aconseguit de seguir endavant 

conduint per vies secundàries i fent nombrosos desviaments. Tots estaven força tristos: el recorregut no havia estat 

una visió agradable. 

      Vaig preguntar a en Matthews unes quantes coses, prou per descobrir que cap corresponsal a Barcelona 

s’esperava que la debacle arribés tan ràpidament. Semblava que ho havien vist clar a Barcelona més o menys 

alhora que jo mateix, a París  —és a dir, el diumenge. El dilluns van estar planificant el transport (adjudicant espais 
                                                
35   Robert Capa ( Budapest, 1913 – Vietnam, 1954), és el pseudònim del  fotògraf de guerra hongarès  jueu Endre Ern� Friedmann.  
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en els pocs cotxes disponibles) fins la frontera. En Matthews, en Forrest i en Capa havien abandonat l’Hotel 

Majestic a les dues de la matinada anterior —les dues en punt, o sigui, la matinada de dimecres. 

          En Capa, que no s’esperava haver de deixar un lloc o que es veiés obligat a deixar un front, ara decidia 

quedar-se a Figueres amb la intenció de prendre més fotografies o, si es produïa l’ocasió, fins i tot tornar a 

Barcelona. Els altres van anar a Perpinyà a escriure i telegrafiar les seves cròniques. El servei telefònic entre 

Catalunya i França havia estat tallat per a tots els usos ordinaris, tot i que les comunicacions oficials encara 

funcionaven. 

        Vaig passar bona part del dia entre buscar en Malraux —amb qui confiava de tenir un passi militar i un mitjà 

de transport— i increpant les autoritats militars directament. Encara volia anar a Barcelona i tenia la forta convicció 

que si aconseguia d’anar-hi podria seure en un balcó de l’Hotel Majestic i veure l’ocupació feixista de la ciutat 

sense cap altre problema. Havia sentit que dues dels meus coneguts del Consolat Americà havien rebut ordres de 

romandre a la ciutat (havien rebut l’ordre al darrer moment, quan ja eren a punt de pujar al bot de l’Armada que 

s’havia endut la major part dels americans). Si ells s’hi havien pogut quedar, jo també. No n’estava tan convençut 

de la seguretat d’en Capa: ell era hongarès, i jueu, i en aquells moments ja era ben sabut pels feixistes espanyols 

que era amic del govern espanyol. El pelarien. Però en Capa estava capficat de tornar-hi si podia, i des del 

moment que va sentir que en Malraux hi anava, ell, també, s’apuntava a l’aventura, amb aquell caràcter seu, 

evasiu i extraordinari. 

           Bona part de la tarda la vaig passar en el recambró de l’Oficina de Propaganda parlant amb en del Vayo. 

Vaig poder constatar amb tot detall que el Ministre era presa d’un aterridor desconcert i indecisió. Anava d’una 

banda a una altra del pis, un cop i un altre, amb el gran mapa d’Espanya a la paret, donant-li ullades breus i 
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sospirant. Li vaig preguntar on era Azaña. Va fer uns vagues moviments amb la mà sobre el mapa tot cobrint el 

nord de Catalunya, França i un bon tros de la Mediterrània.  —Per aquí — va dir. Jo ja tenia al cap des de la 

primavera passada que l’Azaña probablement s’evaporaria al primer senyal de desastre definitiu, i semblava clar 

que el moment de la seva evaporació ja havia arribat. De vegades en del Vayo examinava les províncies del 

centre d’Espanya i les comptava. —I encara queda la Marina— va dir, posant un dit a Cartagena. —Hi ha la 

Marina. La guerra continuarà al centre. 

          Figueres estava ja tan atapeïda de gent que fins i tot persones de posició més privilegiada no podien trobar 

lloc on dormir. Els mateixos del Vayo no tenien lloc on anar fins les sis o les set del vespre. No m’hauria sorprès 

trobar-me en Negrín dormint aquella nit a l’oficina, en una hamaca o en el terra. La premsa —el que en 

quedava— havia triat de dormir en el terra de l’Oficina de Propaganda; l’alternativa era, pel que jo sabia, els 

marges. En Malraux no va aparèixer. No el vaig tornar a veure, i segons tots els comentaris no va tornar a 

Barcelona. No va dubtar a oblidar-se completament de mi sota la pressió i l’a urgència dels seus propis assumptes, 

en tant que tenia una gran quantitat de pel·lícula i equipament per garantir fora del país si volia que la feina dels 

darrers vuit mesos no es perdés del tot. En del Vayo no va poder fer res per mi: el control de les carreteres des 

d’aquí fins Barcelona estava només en mans de les autoritats militars, i aquestes eren lentes, refractàries, 

descoratjants. Aquella nit vam menjar una mica i vam estar xerrant en el recambró de l’Oficina de Propaganda. 

Durant una alarma de raïd aeri vam baixar lentament al refugi del mig de la Plaça, però estava tan ple que no hi 

vam poder entrar; de tota manera no van bombardejar. En algun moment del vespre va arribar la Boleslavskaya, 

després d’un interminable viatge des de Barcelona. 
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         —Us asseguro, —va dir— que sentir-se atrapada en un embús de trànsit en un poblet, al mig d’un estret i 

sinuós carrer, d’on no et pots moure en cap direcció, i tot seguit començar a sentir les bombes que van esclatant, 

és el pitjor tipus d’experiència que he tingut en la guerra. Cap lloc on anar i res que puguis fer. Simplement allà 

asseguts. I un munt d’idiotes amunt i avall de la carretera tocant el clàxon sense parar, com si això hi fes quelcom 

de bo. 

         Els refugiats arribaven per parelles, en grups de tres o més; qualsevol que hagués tingut res a veure amb el 

Ministeri d’Estat, o que tingués algun parent que hi hagués treballat en algun moment de la seva vida, anava de 

dret a la  Delegació de Propaganda. El piset era tan ple de gent que era difícil entrar-hi o sortir-ne pels volts de les 

deu d’aquella nit. Cadascú va prendre possessió del seu raconet particular del pis. Pels volts de mitjanit en Manuel 

Quiroga, que havia estat censor en cap de Barcelona, va arribar; havia estat fent autostop als camions militars i a 

cada mitjà de transport com havia trobat durant les darreres vint-i-quatre hores, incapaç d’aconseguir una plaça 

en un cotxe oficial. En Quiroga, la Bola, en Kell  del Basler Nazionalzeitung, i un o dos altres refugiats de la premsa, 

van idear un llit comunitari en un costat del recambró, un enorme cau fet de papers, una capsa abandonada i uns 

pocs xals i abrics de l’equipatge de la Bola. En Capa va anunciar que per fi havia trobat un bon ús per a la 

propaganda, i es va construir un llit sobre pilons de fulletons de propaganda que havia trobat al minúscul despatx 

del costat.  

          Al dia següent la impressió de desordre, desmoralització i desconcert es va anar accentuant en tant que 

l’autèntica riuada de refugiats va començar a irrompre. La carretera de Girona estava totalment bloquejada per 

ells: camions, furgons, carros de mules, gent a peu. La Plaça era més atapeïda que mai, i els carrers del petit poble 

eren concorreguts i sorollosos com els d’una gran ciutat, i força més depriments. Vaig començar el dia amb 
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l’encoratjadora avinentesa d’haver perdut el passaport: havia desaparegut durant la nit. Sense el passaport tenia 

molt poques possibilitats de travessar la frontera francesa o fins i tot d’anar a Barcelona. La pèrdua del passaport 

sota aquelles condicions significava la paràlisi. Vaig fer arranjaments a través d’en Bob Okin, que marxava cap a 

França, per aconseguir un passaport d’emergència per a mi de l’Ambaixada Americana a París –però després, per 

suposat, el meu veritable passaport va tornar a aparèixer. 

        Vaig anar diverses vegades durant el dia al quarter general a demanar papers i, si era possible, transport cap 

a Barcelona. Em van observar amb considerable curiositat i em van engegar un cop i un altre. Finalment vaig 

obtenir un paper oficial signat per en Cordon, el cap de personal;  però llavors ja eren les sis de la tarda i no hi 

havia cap mitjà de transport disponible. No només això, sinó que amb cada nouvingut d’aquella direcció creixien 

els rumors que les tropes feixistes havien entrat a Barcelona. 

         La gent als carrers estava famolenca. No hi havia racions de pa: de fet no hi havia pa en absolut. En Capa i jo 

vam intentar de menjar en un restaurant reservat al personal sanitari, i després d’algunes discussions vam 

aconseguir les racions que allà tenien: un plat d’arròs. No hi havia res més. Per a la major part de refugiats als 

carrers  —dones, mainada i vells, molts d’ells civils que havien estat desplaçats ja mitja dotzena de vegades durant 

el curs de la guerra— no hi havia ni això. Ens estàvem asseguts obscurament en el recambró de l’Oficina de 

Propaganda aquella nit, al voltant de les deu, quan una de les secretàries d’en del Vayo va entrar i va dir que 

tenia un comunicat per a nosaltres. El va llegir tot solemnement. 

        —Senyors, —va dir— Barcelona ha caigut a mans de l’enemic. 

I ja està. I la premsa estrangera acreditada allà present per sentir-ho érem només la Bola i jo mateix, amb en 

Capa. Ens vam estirar un altre cop al terra a la nit però jo a penes vaig dormir. La Bola, en Quiroga, en Kell i jo 
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érem al terra; en Capa havia agafat la taula per a l’ocasió, i potser la duresa del moble va tenir efectes sobre les 

seves vies nassals; mai de la vida no he sentit ningú roncar tan fort. Tot l’indret era sufocant, pudent, atapeït de 

gent dormint a totes les cambres i fins i tot al passadís. Cap allà dos o tres quarts de quatre de la matinada vaig 

decidir que era inútil intentar dormir més; em vaig llevar i vaig sortir al carrer. 

         Mai no oblidaré el que hi vaig veure. Refugiats que havien seguit arribant totes i cadascuna de les vint-i-

quatre hores darreres,  però a cada hora n’arribaven més que a l’hora anterior, i en aquells moments ja hi havia 

una gernació de milers de refugiats en el poble de Figueres. Dormien als marges, i a les voreres, arraulint-se els uns 

contra els altres per mantenir l’escalfor, al voltant dels seus fardells que feien servir de coixí. Aquells fardells 

contenien totes les seves possessions. Sovint eren fardells de parracs, però de vegades eren una olla o una paella 

estacades amb una corda. Les voreres i els marges al voltant de la Plaça eren plenes d’aquelles figures humanes 

en la nit gelada i negra, molts d’ells els senties dormir, altres es removien incòmodes o parlaven o sospiraven. Hi 

havia mainada plorant amunt i avall de la foscor del carrer, també mainada molt petita. A cada portal, pati, 

arcada o obertura de la mena que fos que oferís algun tipus de refugi o aixopluc de l’amarg temps atmosfèric, les 

fosques figures s’amuntegaven o s’arraulien contra les parets, negres entre la negror que els embolcallava. 

       Vaig vagar pels carrers durant molta estona, potser tres hores o més. Em semblava que allò havia de ser el 

final. Havia vist refugiats abans, però aquella acumulació de sofriment després de dos anys de guerra em va 

colpejar ferotgement tant la raó com l’esperança. Si la República espanyola hagués estat subministrada amb 

aliments i armes en algun moment dels darrers sis mesos, o si hi hagués hagut qualsevol oportunitat d’obtenir 

aquests aliments i armes de l’estranger, la força del seu determini hauria remuntat fins i tot l’immens poder del seu 

enemic. Però es trobava absolutament bloquejada; amb la pèrdua de Catalunya �i n’estava segur que Catalunya 
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s’hauria perdut en deu dies o dues setmana com a molt� no hi quedaria cap frontera; hi hauria només Madrid 

pràcticament encerclada, les vuit províncies centrals amb l’enemic a tres costats i amb el mar també enemic en 

un altre. No hi havia artilleria, ni aviació, ni aliments. I tots aquells milers, potser centenars de milers, de la població 

civil de Barcelona i dels refugiats que hi havien anat a parar des d’altres llocs, ara estaven pul·lulant per la 

carretera de Girona i Figueres amb la seva misèria, vagarejant morts de fam en la crua fredor, dirigint-se cap a 

França. Els francesos haurien de resoldre el greu problema dels refugiats a les seves fronteres. I no hi veia cap 

esperança per a la República de sobreviure aquella sotragada que la deixava sense sortida ni entrada, sense cap 

possibilitat de sostenir la vida de la seva gent mentre lluitaven per la pròpia llibertat. 

        La desmoralització, de fet, era el pitjor que res que la República hagués vist abans, jo n’estava segur. Milers de 

detalls dels dos dies anteriors em bategaven dins del cap. Ningú semblava saber si els segells i salconduits oficials 

havien arribat; el Ministeri d’Estat havia disposat de només dues mecanògrafes; en del Vayo havia estat 

francament dubtós de si una carta seva hauria tingut algun pes sobre les autoritats militars. Alguns dels oficials 

importants del govern semblava que s’havien fos tots alhora; ningú no sabia on eren; altres (de menor rang, 

òbviament) havien triat al darrer moment de romandre a Barcelona i acceptar les normes dels feixistes. Això era 

divisió, desconcert, l’horror total de la desfeta i confusió i por. Per a molts oficials la principal preocupació 

semblava ser la pròpia seguretat personal, i això per a homes que mai abans no havien mostrat cap tipus de cura 

en aquest sentit. Homes que havien estat lluitat durant anys sota la dictadura militar i la monarquia per una 

república moderna, i que havien continuat batallant quan la república moderna s’havia vist amenaçada per la 

rebel·lió més fosca del segle, ara semblaven —si més no per mi— haver perdut tot el coratge. Potser era 

simplement que havien perdut l’esperança. Sense l’esperança el coratge no significa gran cosa, esdevé 
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l'heroisme més estèril, pura actitud, un eixorc i inútil suïcidi; sabia tots aquests arguments i la meva raó els 

acceptava completament. Però era prou desesperant, tot plegat, per enfosquir la raó i ennuvolar la visió. Ningú no 

volia màrtirs; els màrtirs no eren bons per a la República; i només de sentir les criatures que ploraven amunt i avall 

pels freds i foscos carrers dubtaves si aquests no eren, de fet, els màrtirs; i pensaves que el govern no era aquí sinó 

a Madrid. 

        Era divendres al matí, i la major part de la gent que jeia tremolant pels marges no havia tingut res per menjar 

des de la nit de dilluns o el matí del dimarts, com a més tard. ¿I què hi estava fent jo aquí? No podia ajudar aquella 

gent de cap manera; jo menjava aliments que hagués pogut menjar altra gent; i no tenia res de trascendent per 

escriure per als meus periòdics. M’havia proposat d’abastar Barcelona, si era possible, per descriure la resistència 

que jo hi esperava. Però no havia aconseguit arribar a Barcelona, i no hi havia hagut tal resistència. Segons totes 

les indicacions la ciutat havia estat dòcilment cedida als italians i als moros, als navarresos i als generals del 

comandament feixista. Jo no entenia com havia estat, i no hi havia cap explicació plausible en les històries 

confoses que m’anaven explicant els que arribaven, exhausts i amb la mirada asalvatjada, des de la ciutat. 

L’única cosa que podia fer era fotre el camp definitivament, acabar el llibre i embarcar-me cap a Amèrica com 

havia planejat. 

        Vaig tornar a la Delegació de Propaganda una mica després de les set del matí. (De fet eren les sis: l’Espanya 

Lleial mantenia els seus rellotges una hora avançats per tal d’estalviar electricitat.) En Capa tenia un cotxe que 

havia adquirit misteriosament el vespre abans; volia intentar anar carretera avall i fer fotografies; vaig poder 

manllevar-lo i fer-me portar fins la frontera francesa. En mitja hora vam ser a la Jonquera on em va deixar el cotxe 

prestat i va tornar a Figueres.  
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         En els llocs de la frontera els oficials espanyols encara complien les normes i formalitats amb perfecte rigor. 

Vaig passar les inspeccions habituals de duana, divises i segells de passaport. Una carta d’en del Vayo (la 

validesa de la qual jo també havia posat en dubte) em va fer passar sense dificultat la inspecció de policia i vaig 

ser tractat amb tant de respecte com si la República governés a tota Espanya. A l’edifici de la duana, a l’estació 

de policia i a l’estafeta militar de la frontera hi havia refugiats densament agrupats. Hi havien passat tota la nit 

dormint en els seus farcells. Molts d’ells estaven ara reclamant que els permetessin travessar la frontera a França, i 

no podien entendre per què els ho impedien. Vaig sentir l’oficial de policia explicant pacientment, un cop i un 

altre, a les afamades dones de trista mirada:  

        —No teniu passaport. No podeu travessar la frontera sense passaport. Heu de tornar a Figueres i omplir  

           un formulari per al passaport. Si us deixem passar sense passaport, els francesos us retornaran aquí i  

           no haureu aconseguit res. 

        En pocs dies, vaig pensar, hi hauria tanta d’aquella gent, tal multitud de població refugiada, que ni els 

guardes espanyols ni els francesos els podrien retenir si no era amb un batalló armat. I amb tot el menyspreu que 

havia anat acumulant per als francesos durant aquell any de desastres, encara no els creia capaços d’arrassar 

centenars de dones, criatures i vells morts de gana, amb armes de foc. 

        Vaig caminar a través de la frontera cap al Portús, el poble francès al capdamunt de la collada. Allà vaig 

trobar-hi en Herbert Matthews, en Willy Forrest i en William Hickey del Daily Express: havien estat a Perpinyà i ara 

retornaven a Figueres. En Herbert va dir que intentaria trobar l’exèrcit. Li vaig explicar que pel que jo havia pogut 

descobrir  ningú a Figueres sabia exactament on era –o en tot cas on era en Sarabia, el comandant en cap. 
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         Vaig anar a Perpinyà, on vaig fer l’intent per telèfon que m’alliberessin d’escriure res sobre els desastre. Estava 

segur que qualsevol cosa que pogués explicar ja havia estat descrit fins al darrer detall per un gran nombre de 

col·legues; tot havia passat en els darrers dos dies i ja s’havia enviat tot el que hi havia per dir. L’oficina de la 

NANA36 de Londres insistia en com a mínim una crònica, la qual finalment vaig escriure i telegrafiar. El meu esperit 

estava tan baix que no vaig poder evitar que una mena de tenebror subjectiva envaís l’informe que enviava. La 

crònica era per tant “derrotista” en extrem: era una mena de marxa fúnebre periodística, i va ser impresa en 

alguns diaris d’Amèrica (com vaig saber després) sota el titular Dat i beneït. Mai no he estat capaç d’ajustar les 

meves aspes vers cap vent, i no les ajusto ara, malgrat que tot el que tenia per explicar era tan amarg com 

absurd. Desafortunadament, no hi havia ni un mot d’exageració o de malentès, i tot va passar exactament com jo 

havia previst. En dos dies hi va haver centenars de milers de refugiats a la frontera francesa; en dues setmanes a 

partir d’aquell dia (el segon divendres després) la República havia perdut tota Catalunya; en un mes Madrid es 

preparava obertament per retre’s. La victòria dels reaccionaris espanyols estava assegurada[...]". 

  Henry Buckley també va ser testimoni  privilegiat d'aquelles jornades i també se'n va fer ressò a les seves 

memòries: "Tot allò era tan estranyament escaient! L’última sessió de les Corts de la República es celebrava en una 

masmorra37! La democràcia presonera, la democràcia emmordassada, la democràcia torturada. Quina elecció tan 

sàvia, la d’aquell lloc tètric, per a l’última trobada dels diputats que havien representat i defensat la democràcia, abans 

que es produís la diàspora, abans que la República passés a ser un capítol més de la llarga —i certament variada— 

història d’Espanya! 

                                                
36   L’agència de notícies North American Newspaper Alliance.  
37  Es referia als sòtans  del Castell de Figueres.  
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Feia molt fred al castell de Figueres aquella nit de l’u de febrer de 1939. Feia fred, però sobretot hi havia humitat, 

una humitat que calava fins als ossos i t’encongia l’ànima. En aquelles masmorres on érem, als soterranis del castell de 

Figueres, hi havien tancat gent de dretes durant la guerra, i abans, gent d’esquerra, després de la vaga general de 1934. 

Ara tot estava net i silenciós, les parets acabades d’emblanquinar, esperant l’esdeveniment que s’hi produiria aquella 

nit. Era un lloc segur, a resguard de les bombes de Franco, l’exèrcit del qual estalonava aquella dramàtica retirada 

republicana cap a la frontera francesa. 

Les Corts espanyoles s’hi reunien la nit de l’u de febrer, tal com ordenava la Constitució. Jo havia assistit a la 

primera sessió que havien celebrat i ara em disposava a assistir a l’última. 

Durant la guerra, les Corts s’havien reunit a Madrid, després a València —en aquella meravellosa llotja que s’havia 

decorat amb tapissos grans per a l’ocasió—, després en un monestir a Montjuïc, i fins i tot en un banc a Sabadell. Unes 

Corts nòmades, unes Corts perseguides amb acarnissament pels seus enemics, unes Corts que també havien estat 

culpables, perquè no van ser mai capaces de parlar amb veu ferma i clara, com el poble, sense cap dubte, hauria 

volgut. 

El president, Diego Martínez Barrio, seia al costat d’una taula tapada amb la bandera republicana. Davant seu hi 

havia seixanta-tres diputats dels quatre-cents setanta-tres que tenia la Cambra. Va donar la paraula a Juan Negrín, que 

com que no era orador, va llegir el discurs. Posava tres condicions per a la pau: en primer lloc, total independència i 

autonomia del territori espanyol. En segon lloc, garanties perquè el poble espanyol pogués escollir el seu propi destí i, 

finalment, garanties que no es perseguirien els perdedors a la postguerra. Parlava, naturalment, per a la història. Aquella 

nit, una cosa semblant a la mort flotava a l’ambient de la sala. Vaig xiuxiuejar "Això sembla una tomba" a l’escriptor rus 
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Ilya Ehrenburg, que era al meu costat. "Ho és", em va respondre. "És la tomba de la democràcia, però no només la 

d’Espanya, sinó la de tot Europa." 

Tot el dia havíem esperat els bombardejos de Franco a Figueres. Van arribar l’endemà i van matar unes seixanta 

persones. La ciutat, que era gairebé contigua a la frontera francesa, estava plena de refugiats. Havíem anat a les 

oficines del govern per complir amb el ritual de la censura, talment com si aquella crònica fos una més entre els milers 

que havíem enviat al llarg de tres anys de guerra, sobretot per retre tribut a l’equip de persones que ni tan sols en 

aquelles circumstàncies dramàtiques eren capaces d’abandonar els seus llocs de treball. Si ells hi eren, nosaltres també. 

Realment, no va ser a Figueres on vaig percebre l’ocàs de la democràcia, sinó quan vaig creuar la frontera i vaig 

arribar a França. Moltes vegades, els periodistes ens queixem de la nostra feina i diem que preferiríem ser enllustradors, 

però en el fons estem encantats amb la tasca que duem a terme. No obstant això, hi ha una història que hauria preferit 

no haver d’escriure mai, i és el que va passar el dia que vaig arribar a la frontera francesa. Avui continuo pensant que el 

que vaig veure no era real, sinó que simplement va ser un malson. Un malson del qual podria despertar-me amb una 

bona dutxa d’aigua freda. 

La primera onada de refugiats —que assoliria la xifra final de quatre-cents mil— va arribar al petit poble francès 

fronterer del Portús el 30 de gener. Recordo que la carretera estava atapeïda de carretes, camions, ambulàncies, carros 

de mules i qualsevol altre vehicle de rodes que es pugui imaginar. 

Els francesos no deixaven passar cap mena de vehicle, per la qual cosa s’havia format un embús gegantí. Corria 

el rumor que les tropes de Franco ja havien entrat a Figueres, cosa que havia produït una estampida de gent envers la 

frontera. Al principi, hi admetien a tothom, però al prefecte dels Pirineus Orientals, Monsieur Didkowsky, se li va ocórrer 

canviar d’opinió. Va decidir admetre només dones i nens, de manera que excloïa els milers i milers de soldats 
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republicans que aleshores s’amuntegaven a la frontera. Cal dir, en honor a la veritat, que els caps de l’exèrcit republicà 

havien demanat a les autoritats franceses que no admetessin soldats, per la senzilla raó que Franco encara no havia 

arribat a Girona i, per tant, era molt lluny de Figueres. Però tot això la gent no ho sabia. 

Fos com fos, la tragèdia estava servida. Jo era allà, en aquell lloc fronterer, de nit, amb el brigadier Molesworth, 

enviat especial de la Societat de Nacions, i no ens podíem creure el que contemplàvem. Vèiem arribar aquells soldats, 

alguns simplement destrossats pel cansament, uns altres famolencs, uns altres ferits de gravetat, alguns amb parts del 

cos gangrenades, i tots coberts de brutícia, fang i misèria, i vèiem com els guardes fronterers francesos els feien tornar, 

però no tenien enlloc on anar. Amb tot, havia començat a ploure, al principi suaument, però cada vegada amb més 

intensitat, i aquelles cortines d’aigua no feien sinó augmentar l’espectacle dantesc al qual assistíem absolutament 

impotents i horroritzats. No va servir de res que Molesworth protestés a la gendarmeria. Van arronsar les espatlles i van dir 

que complien ordres. 

Jo, desesperat, no sabia què havia de fer. Vaig tornar a la Jonquera, l’últim poble espanyol, i vaig anar a buscar el 

comandant. Em va dir que dotze nadons havien mort aquella nit per haver dormit a la intempèrie. Els carrers eren plens 

de gent que dormia o que ja havia passat a millor vida. Vaig tornar a la frontera i me’n vaig anar a Perpinyà. Vaig 

pensar que tota la ciutat es devia estar preparant per rebre aquella onada de refugiats, que les escoles es devien estar 

condicionant per atendre’ls, que les esglésies s’haurien obert en plena nit per acollir-los, que s’haurien preparat cantines 

i cuines de campanya per donar de menjar a tota aquella gent i que cines i teatres haurien suspès les funcions. 

M’equivocava. En arribar a Perpinyà vaig comprovar no només que els cines eren oberts, sinó que, a més, estaven 

molt concorreguts. I els carrers es trobaven plens de persones que passejaven, que parlaven, que reien, que es 

divertien. Anaven ben vestides i semblaven ben alimentades. Entraven als bars i als cafès, i es dirigien als music halls per 
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contemplar l’espectacle de varietats que s’oferia aquella nit. Des del carrer sentia la inconfusible música de l’acordió 

francès. Aquell espectacle era, en el fons, molt més tètric i dantesc que el que acabava de veure a la frontera, perquè 

estava contemplant una humanitat que havia perdut el cor, uns éssers humans que havien deixat de ser humans. 

Arribats en aquest punt, seria del tot injust oblidar-nos d’aquelles persones —franceses i no franceses— que es van 

bolcar amb els refugiats. El mateix prefecte dels Pirineus no feia més que complir ordres de París, però, per pròpia 

iniciativa, havia portat un equip de metges que s’ocupaven dels ferits més greus a la fortalesa de Bellaguarda, més 

amunt del Pertús. Les dones del poble van organitzar una cantina per donar sopa calenta al nombre més gran de 

refugiats possible. El bisbe de Perpinyà va enviar un comunicat als mitjans de comunicació en què instava els catòlics 

francesos a ajudar els refugiats espanyols. Aquell vespre, el rector del poblet de Prats de Molló va obrir les portes de 

l’església perquè hi entressin els refugiats. Però van ser, com he dit, actes individuals que en cap cas no podien 

dissimular el que ja era evident, la crueltat del govern francès envers aquells milers de refugiats espanyols i la 

indiferència de la població francesa en general. Era com si tot allò no tingués res a veure amb ells. 

Uns quants dies més tard, França va decidir obrir les fronteres, tot i que va ser un gest tardà i obligat per les 

circumstàncies. Quina altra cosa podien fer, els francesos, amb aquelles masses de refugiats que se’ls amuntegaven a 

les fronteres? Com podien impedir aquella invasió si no era per la força de les armes. Jo recordava el mig milió de 

refugiats holandesos que van arribar a Bèlgica perquè no volien viure al seu país, ocupat pels alemanys el 1914, i la 

càlida acollida dels belgues. Quina diferència amb el tracte dels francesos als seus veïns espanyols! 

I el pitjor encara havia d’arribar. Quan, per fi, aquells desgraciats van poder creuar la frontera, els van portar a uns 

camps al costat del mar. Només eren això, camps pantanosos que s’inundaven amb la pluja o eren assolats per 

tempestes de sorra quan s’aixecava el vent a la platja. 
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A penes hi havia alguna cabana on refugiar-se, de manera que els homes havien d’excavar forats a la sorra. 

Vivien en guarides, com animals, per protegir-se de les pluges i el fred. No hi havia aigua potable, de manera que la 

disenteria va arribar aviat entre la població de refugiats. El servei mèdic era pràcticament inexistent, així que setmanes 

després d’haver arribat, a molts ferits encara no els havien atès. Van recollir algunes dones i nens en altres llocs, però 

molts van patir els rigors d’aquells mal anomenats "camps de refugiats" i ben anomenats "camps de concentració". 

Només calia veure els soldats senegalesos que patrullaven amb porres de fusta i la cavalleria de l’Exèrcit francès, que 

recorria aquells recintes brandant el sable a la menor provocació, perquè no quedés cap dubte del lloc on ens 

trobàvem. I així, un mes després que la guerra hagués acabat, gent que a la seva vida anterior eren advocats, 

arquitectes o metges, s’havien convertit en aquesta nova vida a Argelers o Sant Cebrià de Rosselló —que és com es 

deien aquells nius de rates— en feristeles que vivien en caus que ells mateixos havien construït —com si fossin talps— a 

la sorra. Deambulaven tot el dia, tots malgirbats i abatuts, sense saber on posar-se quan van arribar les pluges de la 

primavera. 

Mai no havia estat tan deprimit, perquè aquell milió d’homes que tombava perdut per aquells camps 

representava el punt a què el gènere humà havia arribat, assenyalava no cap a un passat evident —la guerra 

espanyola—, sinó, per estrany que pogués semblar, cap a un futur, una visió de futur en què tots els veritables 

demòcrates acabaríem així, tancats en grans camps de concentració, tancats i aïllats perquè no contaminéssim amb 

les nostres idees la resta de la humanitat. 

Ja no parlo de caritat cristiana, però... què impedia a les autoritats franceses o angleses oferir feina a tots aquells 

homes, excepte el temor del fet que amb les seves idees contaminessin els altres treballadors? 
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Les potències europees sí que es van preocupar de salvaguardar una cosa a la guerra espanyola: els quadres del 

Museo del Prado. Alguns experts en art es van traslladar a Madrid per supervisar l’embalatge i la protecció dels quadres, 

i tothom sabia que sis-cents quadres havien arribat a la frontera francesa després d’una llarga odissea. O sigui que no 

era cert, que la sort dels espanyols els fos indiferent: tothom s’alegrava que els quadres de Francisco de Goya, Diego 

Velázquez, El Greco o Zurbarán haguessin arribat fins a la frontera i es trobessin en bon estat, o que haguessin sortit de 

Perpinyà direcció a Ginebra el 13 de febrer i no haguessin sofert cap desperfecte. Llàstima que tots aquells senyors 

havien mort feia centenars d’anys! Com assenyalava al principi, la guerra espanyola m’havia donat l’ocasió d’escriure 

centenars d’històries, algunes infinitament tristes i doloroses, però per descomptat cap de tan sòrdida, cap de tan 

miserable, cap de tan degradant per a l’ésser humà com les que escrivia aquells dies des del sud de França. Eren 

històries que no volia escriure simplement perquè em feien vergonya aliena. Es pot abandonar un poble a la seva sort, 

com havien fet França i Anglaterra amb Espanya, però el que no es pot fer és trepitjar-ne l’honor i la dignitat, 

precisament el que més valorava el poble espanyol [...]". 

"[...] Recordo una escena que vaig presenciar de petit en una granja anglesa. El granger es disposava a matar un 

ànec, però quan ja li havia clavat unes quantes ganivetades, l’ànec se li va escapar de les mans i va començar a córrer 

frenèticament pel corral mentre deixava enrere una reguera de sang. Els xavals que contemplàvem aquella matança 

vam voler ajudar el granger, que no aconseguia atrapar l’au, i vam llançar-li una pluja de pedres i altres objectes que 

teníem a mà. Però l’animal es resistia a morir i vam haver d’atrapar-lo i reduir-lo entre tots perquè finalment parís. 

La República espanyola encara era jove, al 1939: no havia fet ni vuit anys. Més jove, per descomptat, que la 

República de Weimar a Alemanya —que va arribar a fer-ne quinze—, o que la República d’Àustria —que en tenia vint—, 

o la txeca —que havia arribat als vint-i-un aquella primavera. Aquesta última també vivia els seus últims dies, però 
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acceptava la seva mort i els txecs estaven resignats a prescindir-ne. El problema de la República espanyola era el 

mateix que el de l’ànec d’aquella granja: no es resignava a acceptar la seva sort, es resistia a morir. 

Després de la caiguda de Catalunya, el doctor Negrín se’n va anar en avió cap a Madrid amb tot el seu gabinet, 

disposat a buscar solucions on ja no n’hi havia, entre altres coses perquè la població estava al caire de la fam i perquè 

els dos anys que el govern havia estat allunyat de la capital l’havien distanciat de la gent. En qualsevol cas, quedava 

gairebé mig milió d’homes, teòricament, en peu de guerra a la zona centre, i el govern creia que encara es podia fer 

alguna cosa amb aquella força. 

El 5 de març es va produir putsch del general Miaja, del coronel Casado i de Julián Besteiro contra el govern de 

Negrín. Malgrat que tenia bones intencions, aquell putsch no podia haver arribat en pitjor moment. Va tenir 

conseqüències nefastes per a la República o per al que en quedava. Perquè les raons del cop d’estat eren les de 

negociar una rendició amb Franco, quan aquest havia estat mesos —o anys— insistint que no hi havia res a negociar, 

que l’única sortida per a la República era simplement la de deposar les armes, la rendició incondicional. Tampoc no 

entenc els pretextos de Miaja i Casado que al·legaven que Negrín presidia un govern comunista, quan només hi havia 

un ministre que pertanyia al Partit Comunista. Era cert que l’exèrcit republicà havia estat majoritàriament sota 

comandaments comunistes, però això era perquè Líster, Modesto i Galán eren els millors generals que hauria pogut tenir 

l’Exèrcit espanyol en aquelles circumstàncies. Ningú no va protestar quan Líster portava les tropes a la victòria a Terol, a 

Guadalajara o a l’Ebre. Semblava ridícul esquinçar-se ara les vestidures perquè aquells grans estrategs fossin 

"comunistes". 

Desgraciadament, el cop de Besteiro i els militars va impedir de posar en marxa el pla de retirada que Negrín i el 

seu govern estaven organitzant: encara era possible obrir un corredor des de Madrid fins a Cartagena, on els vaixells de 
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la República romanien ancorats. Aquell corredor hauria permès la fugida de milers de republicans de Madrid per 

embarcar-se en aquell port. L’exèrcit de la República disposava d’efectius per cobrir aquella retirada en direcció a 

València i a Cartagena amb prou garanties com per assegurar un mínim de protecció a la població civil que decidís 

sortir de la capital en direcció a la costa. Franco, d’altra banda, semblava disposat a deixar sortir tots aquelles milers de 

persones, que només podrien causar-li problemes en cas que es quedessin a Espanya. 

Aleshores, el poble de Madrid, que una vegada més passava a la història per la defensa apassionada de la seva 

ciutat, estava físicament, moralment i materialment esgotat. Dos anys de bombardejos, de fam, d’una feina de vegades 

febril, de viure gairebé sempre al caire de la desesperació, havien causat estralls en una població que ja no era ni 

l’ombra del que havia estat al principi de la guerra. No és que la gent no estigués disposada a defensar-se, ja que ni tan 

sols no estava disposada a aixecar-se. Contemplarien l’entrada de les tropes de Franco amb la completa indiferència 

que només dóna l’esgotament més absolut. 

El nou govern, si el podem anomenar així, va donar ordres d’arrestar el doctor Negrín i els seus ministres. 

Afortunadament per a ells, van fugir en avió des d’Alacant, on havien instal·lat el quarter general. La majoria de líders 

comunistes, com Dolores Ibárruri o Enrique Líster, també van aconseguir escapar-se d’aquella purga. 

A la base naval de Cartagena hi regnava, aquells últims dies de la República, el caos més absolut. De primer, es 

va produir un intent d’aixecament d’oficials afectes a Franco. Negrín va enviar tropes per sufocar aquella rebel·lió, però 

aleshores es va produir un cop d’estat de Madrid, amb la qual cosa els tropes es van girar contra si mateixes. La flota 

republicana va optar per llevar l’àncora i va posar rumb cap a Bizerta, a Tunísia. Jo havia estat a Cartagena el mes 

d’agost de l’any anterior i m’havia sorprès agradablement el bon aspecte de la marineria. La flota va caure sota control 

socialista i evidentment els comissaris polítics d’aquest partit havien dut a terme una bona tasca. No dic que en aquelles 
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circumstàncies la flota pogués fer gran cosa, però crec que abans de salpar de Cartagena es podrien haver emportat 

uns quants milers de republicans perquè fugissin de la repressió de Franco. 

Molt pocs van aconseguir escapar-se. A València, Alacant i altres ciutats costeres regnava el caos més absolut i 

aviat van caure en mans de Franco. Les seves tropes van entrar a Madrid el 29 de març, amb el consentiment de les 

democràcies occidentals, que no feien cap esforç per acollir aquella riada de refugiats que primer havia sortit per la 

frontera de Catalunya i ara ho feia per mar i aire des de diversos punts d’Espanya. 

L’1 d’abril de 1939 el general Franco va decretar el final de la guerra. La República havia mort. Que descansi en 

pau".  

 El sadurninenc Miquel French Galimany   de  ca l'Esmolet, de la lleva de 1938,  va ser un dels darrers soldats  en dir 

adéu a les armes. Havia estat mobilitzat  el juliol de 1937  després d’uns mesos d’instrucció a la reraguarda  a Fraga i  

Tàrrega i  havia estat destinat al front d’Aragó on als inicis de 1938 la seva companyia va ser  dispersada per l’Exèrcit 

Nacional. El maig de 1938 es trobava a Pozoblanco (Córdoba)  on dos mesos abans s’havia lliurat una batalla entre  les 

tropes republicanes sota les ordres del Tinent Coronel Joaquín Pérez Salas  i les del general franquista Gonzalo Queipo 

de Llano. Allí French estava  adscrit a una unitat de transmissions ja que pel  seu compte s’havia espavilat havia après el 

codi Morse.  La victòria republicana va comportar que aquest municipi on es trobava el soldat sadurninenc  no caigués 

en poder dels franquistes fins a finals de març de 1939.  French  estranyament no fou detingut ni empresonat després de 

la derrota de Pozoblanco i emprengué el camí de tornada a casa.  

 Un altre soldat sadurninenc que va romandre fins el final de la guerra enquadrat  a la 81ena Brigada Mixta va ser 

Pere Varias Gibert, el Simonet. Així recordava38 aquells darrers dies de la guerra a Castuera: " El 28 de març, el tinent que 

                                                
38  RECASENS BEL, Jaume. Vides en temps difícils.   p 25 i 26 
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teníem, natural de Santander ( quin tinent! era paleta de la CNT) ens va dir : — Nois, campi qui pugui perquè ja han 

entrat a Madrid—. I ens van deixar allí. A partir d'aquell moment vam anar a peu des d'aquesta localitat fins a Ciudad 

Real, un 150 quilòmetres. Vam fer dues aturades, una a la Puebla de Don Rodrigo i l'altra Piedra Buena a 25 quilòmetres 

de Ciudad Real. A Piedra Buena vam tenir el primer ensurt en veure les primeres boines vermells  —una de les peces més 

característiques de la indumentària dels falangistes. Portàvem sis burros   que els cuiners  de la companyia van anar 

matant a mesura que avencàvem per menjar-nos-els[...] anàvem  per aquells pobles uns dos mil caminants fins a 

Ciudad Real, on ens vam tancar a la plaça de braus fins  a mitjans d'abril. Un bon dia ens van deixar anar i vam anar en 

tren fins a València, des d'allí fins a Tarragona i després a Barcelona seguint la línia de la costa.[...] des de Barcelona 

vaig anar en tren fins a Sant Sadurní. [...] La mare em va dir que fes un petó al meu pare, al qual mai no ni havia fet mai 

cap. El Rafel de cal Pep Manyà39 un molt bon home, em va dir que  anés ràpid a rentar-me i a treure'm els polls, perquè 

de seguida em vindrien a buscar. I efectivament,  jo era al menjador de casa  amb el meu pare  i el meu sogre40 i de 

cop i volta des del carrer algú va obrir la porta. Era un home vestit de falangista, el Comte de Valicourt i de Ballester41, i 

un altre falangista. Em van dir que estava detingut i que anés cap a l'ajuntament. Era al vespre. Allí van començar a dir-

me que era comunista i rojo separatista i no recordo qui  va ser que em va fotre un cop de puny. Em van portar a sota, 

on hi havia la presó on ja n'hi havia uns quants més  d' engarjolats. Aquella nit encara en van portar un quants més: 

l'Huguet, el Cisco Tortamut... Vam estar-hi set dies. Al cap d'aquest temps  ens van portar a la presó  de Vilafranca, on hi 

varem estar fins la vigília de Sant Joan,  i d'allí a la presó Model de Barcelona". (Continuarà)  

.   

                                                
39  La família Bosch vivia al mateix carrer de l'Hospital.  
40  La seva novia, Francisca Font Cardús (1914 - 1999)  no hi era perquè encara no havia tornat  de  l'exili.  
41  Personatge local molt destacat de la postguerra, totalment identificat amb la Falange i amb el Movimiento Nacional.  
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