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El mes de febrer de 1939, ara fa cinquanta anys, les terres
gironines van ser ocupades per les tropes franquistes. El
territori situat entre la Tordera i els Piríneus va ser testimonl
també, la primera setmana d'aquell mes de febrer, d'un éxode
sense precedents. Mig milió de persories el van travessar
penosament, sota la pluja gelada, per anar a buscar a Franga
un refugí que va ser, finalment, molt diferent d'alló que havien
imaglnat. Per recordar aquells moments histories, la Revista
de Girona ha aplegat en les planes que segueixen fotografíes
extretes de la revista Fotos, semanario gráfico
nacionalsiridicalista, i del setmanari francés L'íHustration. Els
números d'aquestes revistes utilitzats porten tots dos la data
de 18 de febrer del 1939.

Cinquanta anys de l'éxode
deis fugitius del franquisme
JAUME FABRE
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Alguna botiga també va ser
incendiada durant la retirada, com
ara Can Llens, de la familia
Comadira. La Casa Boué, al
costat del Pont de Pedra, un cop
refeta ha conservat la mateixa
fagana. Aquests incendis van ser
explotats al máxim per la
propaganda franquista; Estas
jornadas en Gerona, han sido
particularmente sangrientas,
horriblemente feroces, iluminadas,
con las llamaradas de los
incendios, muchas veces
provocados por los mismos que al
prender las últimas mechas tenían
que convertir sus mismos hogares
en montones de escombros
enngrecidos. Pero la pistola
soviétia al pecho era el argumento
del déspota cobarde que así se
despedía de la que soñó que
pudiera ser su Patria...», escrivia
Spectator al sennanari Fotos del 18
de febrer de 1939.
De fet, des de mitjan gener,
Girona s'havia transformat en una
cafarnaüm on tot era possible i on
cap control no era possible.
L'alcalde Rere Cerezo va fugir de
la ciutat, la matinada del 25 de
gener, i va passar la frontera. 118
edificis van resultar castigats pels
bombardeigs franquistes de fináis
de gener. Antoni Revira i Vlrgili,
diputat al Parlament de Catalunya,
que hi va passar cami de l'exili i
s'hi va estar un parell de dies —el
24 i 25 de gener—, dormint en un
banc del saló de sessions de
TAjuntament i menjant a Ca la
Marieta, n'ha deixat aquesta
descripció: «La ciutat és plena de
gent", explica al seu llibre Els
últims dies de la Catalunya
republicana, «que hi acut a la
carrera feta per totes les rutes i
camins. Hotels i hostals, dispeses
i pensions i cases partlculars
vessen de forasters. Ais voltants
de la poblado apareixen
campaments improvisats».
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50 ANYS: LEXODE REPÚBLICA

Dues fotografíes preses durant la segona setmana de febrer de! 1939 davant del local
central d'Auxilio Social a la ciutal de Girona, que es va establir en un edifici incautat de la
Gran Via, cantonada amb el carrer Álvarez de Castro. Repartiment de menjar des de dait
d'un camió i dones fent cua per recollir menjar.
Auxilio Social va ser una institucló creada a Valladolid tres mesos després de la sublevado
militar que dona origen a la guerra civil, Concretament, el dia 30 d'octubre de 1936 es va
obrir a Valladolid el primer menjador per a infants, sota la direcció de Mercedes Sanz
Bachiller, vídua d'Onésimo Redondo. Auxilio Social, homónima de l'organilzació que els
nazis havien creat no feia gaire a Alemanya, amb idéntios objectius, va perdurar fins a
l'inici del desmantellament, l'any 1976, d'algunes institucions del franquisme.
En la práctica, durant la guerra civil i en els pirmers anys de postguerra, l'única cosa que
va fer Auxilio Social va ser apropiar-se dets menjadors infantiis i altres servéis socials
creats per la República i reciclar-los per a la beneficencia del nou régim.
Els primers dies de l'ocupació d'una ciutat per les tropes franquistes, una de les
preocupacions era com alimentar la població afamada, Els camlons d'intendéncia anaven
portant menjar que primer es repartía directament, sense descarregar, pero que aviat va
ser emmagatzemat en locáis habilitáis especialment. Auxilio Social va centralitzar una part
important de la feina de distribució d'aquest menjar a les institucions socials i sanitáries i a
través deis seus menjadors. Pero la major part d'aquest menjar no va ser per a la població
civil, sino per ais soldats, que en quantitats ingents arribaven a les ciutats ocupadas.
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El mateix dia que la ciutat de Girona va
ser ocupada, 4 de gener del 1939, les
tropes franquistes van fer set-cents
presoners, i 1.500 mes ais afores. Van
ser tancats al Seminar!, on ja hi havia
hagut, durant la guerra, els presoners del
govern república. Aquesta fotografía
excepcional va ser publicada el febrer de
1939 amb un peu escuet que déla:
«Prisioneros en Gerona». Setze daquests
presoners van morir durant el seu
captiveri, l'any 1939.
Segons les xifres aplegades per
Josep Maria Solé Sabaté, les mes
rigoroses fins ara, els afusellaments a
Girona van comengar el 8 de marg. Trescentes setanta persones van ser
passades per les armes l'any 1939, cent
quatre el 1940, deu el 1941, dinou el
1942, dotze el 1943, tres el 1944 i una el
1945.
Si no fos peí monument ais defensors
de Girona —nom que prenia un irónic
significat aquell febrer del 1939—, seria
gairebé impossible reconélxer la plaga de
la Independencia en aquesta imatge de
fa cinquanta anys. Plena de soldáis
franquistes, amb el costat nord sense
edificar, ocupat peí jardí del Teatre
Albéniz —amb el rétol encara en cátala—
i un altre local també desaparegut.
:^-.M^ií^:m!^r,;?
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El 8 de febrer, a mitja tarda, els
polvorins habilitáis a l'església de
Llers i a! castell de Figueres van ser
volats, davant la impossibilitat
d'evacuar-los. Poc abans de les nou
del vespre un destacament de les
trepes franquistes va entrar a
Figueres, mentre el gros del eos de
l'Exércit de Navarra es va quedar a
fer nit al Pont de! Príncep i no va
entrar a la ciutal fins í'endemá. El
panorama era semblant al de Girona,
Edificis en flames —el Siglo, la
ferretería Sunyer, algún café— ruñes
per tot arreu, conseqüéncia deis
bombardeigs que havien afectat 520
edificis, l'estació de ferrocarril en un
estat lamentable.
El 19 de febrer, un grup de tropes
mores que s'havien instal.lat al teatre
municipal, van encendre-hi foc a
dintre, per escalfar-se, se'ls va
descontrolar i l'incendi va destruir
l'edifici. Només van quedar en peu
les quatre parets exteriors. Aquest
edifici s'ha convertit posteriorment en
el museu Dalí.
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50 ANYS: L'ÉXODE REPÚBLICA
Aquesta fotografía colpidora, que va ser publicada en una
revista francesa el febrer del 1939 amb el peu «Le
cheminement pitoyable» i reprodu'ída mil vegades, reflecteix un
grup anonim de fugitius del franquisme. Els personatges mes
joves que apareixen en aquesta imatge, realitzada peí fotógraf
Safara ei febrer de 1939, son encara vius. Han estat localitzats
peí periodista Josep Pernau. La nena de la cama amputada,
que dona la má al seu pare, es diu Alicia Gracl, i té ara 58
anys. El nen mes petit, amb el peu amputat, que va darrera
seu, és ei seu germá Amadeo, que ara té 54 anys. El noi que
va amb ell és ei seu germá Antonio, que ara té 62 anys. Eren
de Monzón i van resultar ferits en un bombardeig el novembre
de 1937, on va morir la seva mare. Van ser evacuats a
Barcelona, primer, després a la Garriga i finalment a Franga. Al
cap de dos anys va morir el seu pare i els tres germans van
ser retornáis a Espanya.
La dirigent anarquista Frederica Montseny, que va evacuar
Barcelona el 26 de gener del 1939 —el mateix dia que els
franquistes ocupaven la ciutat— amb els seus filis petits, de
cinc anys i set mesos, amb la seva mare malalta i amb una
cama troncada, amb la mare del seu company, i amb la seva
germana adoptiva i el seu fill d'un mes, ha deixat un testimoni
dramátic del calvari deis fugitius innocents d'aquell febrer del
1939:
«¿Qui, oh!, qui oblidará aqüestes hores, aquell espectacle
de les muntanyes plenes de gent, que acampaven sota els
arbres, tremolant de fred i de terror?», ha escht a El éxodo.
Pasión y muerte de los españoles en el exilio. «Milers d'autos i
de camions estaven en una fila ininterrompuda que anava de
Figueres fins a Cervera i fins el Portús. ¿Qui, oh! qui oblidará
aqueltes hores, el plor de les criatures sota la pluja, els crits de
les dones, les malediccions deis homes, el soroll sinistre deis
avions que volaven sobre els nostres caps? (...) A ia línia de la
frontera, quin espectacle! Davant d'ella s'amuntegaven ja
—mo!ts havien passat la nit a la intemperie, sota la pluja
gelada que no parava de caure— centenars de persones. Hi
havia grans grups de ferits, amb els bracos cabestreliejats, amb
les carnes estirades, tirats per térra, amarats, Hi havia colónles
de criatures, desembarcades deis camions, plenes de por i
mullades, agafades per les altres amb les mans. Hi havia
dones que portaven damunt els seus caps cistelles plenes de
roba muilada, amb quatre o cinc criatures que ploraven
agafades a les seves faldilles, Hi havia tota la miseria i la
desesperado imaginables i les que no es poden imaginar».
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Antoni Revira i Virgill va veure
aquest panorama, el 31 de gener,
en sortir del Mas Perxés,
d'Agullana, on hi havia hagut la seu
provisional de la Generalitat de
Catalunya, camí de la frontera: «Tot
baixant per la branca de carretera
que va d'Agullana a la carretera
general, veiem ais dos costats
nombrosos campaments de gent
fugitiva. Lárea d'aquests
campaments s'ha quintuplicat de
pocs dies enQá. Agafa molts
quilómetres quadrats i conté
desenes de milers de persones.
Sota el bon sol, llargues restelleres
de roba estesa donen a l'indret un
pintoresc aspecto. Damunt els
camps encara molls i entre les
pinedes es mou una multitud
miseriosa en la qual predominen
les dones i els infants. Allí on el
terreny s'eleva i hi creixen els
arbustos i el bosc baix, apareixen
nombroses tendes de campanya, si
hom pot emprar aquesta expressió,
fetes de brancatge i de flassades,
llengols i cobrellits. Les dones
feinegen, els infants juguen, els
homes enraonen. Tots deuen haver
patit molt durant els dies de pluja,
pero el bon temps que torna els ho
fa oblidar. Alguns camps, convertits
en estanys per Taigua del cel, han
estat abandonáis, i en els tolls
fangosos resten matalassos i
coixins, robes i esths».
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El 9 de febrer del 1939, la primera columna de
les tropes franquistas va arribar a la frontera de
Portbou. Ei fotógraf era allá per immortalitzar el
moment. Els rostres somrients contrasten amb el
dolor deis fugitius, que fins poques hores abane
havien fet el mateix camí. Segons Tinforme
Valiere, ei mes fiable de tots els que es van fer el
1939 sobre I'emigració a Franga, des del 28 de
gener fins al 12 de febrer van passar a territori
francés 230.000 soldats i agents de les forces
d'ordre públic, 10.000 soldats ferits, 40,000 homes
aduits no militars i 170.000 nens, dones i ancians.
En total, 450.000 persones. D'aquestes, segons el
mateix informe, a primers de marg n'havien tornat
68.000 a territori espanyol, i d'ells 56,000 eren
soldats que havien travessat la frontera
enquadrats en les seves unitats, perqué no van
voler o no van poder desertar. Louis Stein, autor
d'un deis millors estudis sobre i'exili deis
republicans espanyols, assegura que el 36,5 %
deis fugitius eren catalans, el que suposaria que
182.500 catalans van passar a Franga al final de
gener i comengament de febrer del 1939.
Una crónica de l'enviat especial de La
Vanguardia Española J. Lay informava el 23 de
juliol d'aqueli mateix any que, segons el ministre
d'Afers estrangers francés, M. Bonnet, «deis
500.000 refugiáis, 249.000 ja han sortit del nostre
territori». «En queden», afegia, «251.000, deis
quals 180.944 son antics militants, que están
internats en els llocs que va assenyalar
préviament el govern».
A les altres fotografíes, el general Solchaga,
cap del eos d'exércit de Navarra, saluda el
general Fagalde, comandant de la 16a. regió
militar francesa, en arribar amb les seves tropes
a la frontera del Portús, i una corrua atapeída de
fugitius en un deis carrers de Cotlllure.
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El mati dei dilluns 23 de gener de l'any
1939, Antonio Machado, la seva mare, el
seu germá Josep i la seva cunyada, van
arribar a Girona, formant part d'un grup
d'intel.lectuals evacuáis de Barcelona en
ambulancia la nit anterior en el qual hi
havia Caries Riba, Joaquim Xirau, Corpus
Barga i altres. Les carreteros i la ciutat
mateixa eren plens de fugitius i el grup va
continuar camí fins a Cerviá de Ter, on es
van instal.lar en un mas abandonal. Hi van
estar fins el dia 27, quan la riuada humana
que caminava cap la frontera era ja
incontrolable. Barcelona acabava de ser
ocupada i el eos d'exércit de Navarra
prosseguia el seu camí cap al nord. El dia
27 de gener van dormir al mas Faixat, prop
de Figueres, L'endemá, quan les tropes
franquistes ja eren a Granollers i Mataró,
els Machado i els aítres professors
universitaris que anaven amb ells van
arribar a la frontera, i van aconseguir
autorització per traspassar-la. La nit del 28
al 29, mentre plovia a bots i barráis, la van
passar en un vagó de tren, a l'estació de
Cerbera, i el diumenge dia 29 van anar a
Cotlliure. Antonio Machado va trobar lloc a
la pensió de madame Quintana. S'hi va
quedar sol amb la seva mare, tots dos
maialts. El seu germá i la seva cunyada va
seguir cami amb Corpus Barga cap a París.
Els altres intel.lectuals ja s'havien separat
abans del grup.
Machado va morir a la pensió de
Cotlliure el 22 de febrer següent, sol. La
seva mare va morir tres dies mes tard. Van
ser enterráis ¡unts al cementlri de Cotlliure,
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El febrer del 1939 no va ser especialment rigorós, pero els efectes del fred
sobre una poblado mal alimentada, pitjor vestida i sense altre allotjament que
uns tancats a la sorra van ser terriblement mortífers. Pero el pitjor va venir
mesos després. Del 15 al 20 d'octubre, un diluvi va caure ais dos costats deis
Pirineus, A Girona va haver-hi inundacions i deslrosses, pels aiguats. Els cannps
de refugiáis del Rosselló van convertir-se en piscines. L'hivern següent va ser
molt fred, Al gener es van registrar temperatures mínimes de set sota zero i
alguns dies la temperatura máxima no va pujar de zero graus.
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Argelers, Barcarés, Sant Cebriá, el Vernet son noms que milers d'exiliats van
recordar amb rabia durant molts anys. Camps de concentració on van ser
internáis la major part deis exiliats, els que no gaudien de privilegis diplomátics
ni bones recomanacions. Camps de concentració que van ser Túnica cosa que
la Franga Iliure va poder, o va voler, oferir ais fugitius del franquisme. Camps de
concentració on les condiclons de vida hi van ser terribles, i on molts van morir.
Els que van sobreviure es van trobar, en sortir, que Franga ja no era un país
Iliure, sino ocupat pels nazis, i que els sofriments, per a ells, no havien fet mes
que comengar.
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