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L'última nit a Catalunya la va passar Machado al Mas Faixat de Viladasens.

El pas d'Antonio Machado
per terres del Girones
DOLORS BOSCH I VICH

N

ombrosos articles i treballs
s'han publical amb moliu del
cinquantenan de la morí
d'Antonio Machado. Tothom sap que
el poeta morí exiliat a Cotlliure; en
canvi, el seu pas per ierres gironines
camí de Franga no és tan conegul,
com tampoc ho és la relació d amistal que Machado mantingué, en els
últims meses de ia seva vida, amb
intellectuals calalans, alguns d'ells de
les comarques gironines. Aqueste fets
i aquestas relacions és e! que pretenem divulgar en aquest article.

L'estada a B a r c e l o n a
Antonio Machado, la seva mare i
altres familiars van arribar a Barce-
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lona, procedente de Rocafort (Valencia), l'abril de 1938, íugint de
lavangada de l'exércit nacional cap al
Mediterrani.
Després d'installar-se un mes a
l'Hotel Majéstic. es traslladaren a la
Torre Castanyer, a Sant Gervasi.
Machado estava seriosamenl
malait del cor A la seva malaltia i a les
condicions de vida cada dia más difícils, (manca de calefacció, escassetat
d'aliments, etc.), s'afegia la convicció,
només expressada ais seus íntims,
que la guerra estava perduda, Malgral
tot, segueix Ireballant assíduament;
redacta el próleg d'una reedició de La
corte de los milagros de Valle-Inclán
i el próleg de los españoles en guerra
de Manuel Azaña. CoHabora a les
revistes <<Nuestro Ejército^, «Servicio
Español de Información^' i "Hora de
España» i al diari «La Vanguardia*'.

Des de la galería de la Torre Castanyer pot gaudir de la contemplació
del camp i del mar. Aquest paisalge
té ressonáncies a l'arlicie de la secció
•<EI Mirador de la guerra» a «La Vanguardia-' (6-octubre-1938), És una
mostra de l'entusiasme de Machado
per la bellesa del camp cátala,
—«campos virgilianos»—, i de la seva
aproximado a la cultura i a la llengua
catalana. Rellegeix «Joan Maragall,
mossén Cinto, Ausiás March, grandes
poetas de ayer, y otros, grandes también, de nuestros días».
No podem deixar de citar aquí
aqüestes paraules del seu germá
José:
"Había algunos ratos agradables
en los últimos días de la estancia en
Barcelona. Aquellos en que el más
eminente investigador de la fonética.
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Don Tomás Navarro, y el de la música
popular, el maestro Torner, venían a
verle los domingos, y revivían el viejo
piano del salón de la Duquesa,
haciéndole instrumento de enseñanzas interesantísimas ... También asistía a estas reuniones un filósofo
catalán que tocaba con gran personalidad algunas famosas sardanas.
Ai poeta, que tanto amaba la
música, lo velamos entonces escuchar
entusiasmado
los
temas
populares» \

El filósof J o a q u i m Xirau
Aquest filósof cátala era el figuerenc Joaquim Xirau, caledrátic de Filosofía i aleshores degá de la Universiiat
Autónoma de Barcelona. Shavia doctoral a Madrid, on fou deixeble
d'Ortega y Gasset i de García
fvlorenfe i on rebé molta influencia de
fvlanuel Bartolomé Cossio de la Instrucción Libre de Enseñanza. Conserva tota la vida exceHents reiacions
amb aquests filósofs Sabem que García Morente i Bartolomé Cossi'o pronunciaren conferencies a la Universitat
Autónoma de Barcelona i a l'Escola
Norma! de la Generalitat, on també
donava classe Xirau ^.
Si recordem les exceHents reiacions de Machado amb la Institución
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Libre de Enseñanza, —"A sus maestros guardo vivo afecto y profunda
gratitud»—, i sobretot amb M.B. Cossio que fou un deis mestres mes estimáis, ens expliquem molí bé l'amistat
de fv!acf~iado i Xirau. Ambdós compartien el gust per la filosofía i l'entusiasme per la música popular. Temen
idees afins i amics comuns.
Per la seva part, Joaquim Xirau
relata també aquelles agradables tertulies:
«Las tardes de los sábados y
domingos, en compañía de algunas
personas más. solían .reunirse en un
salón muy del siglo XIX. lleno de cornucopias y de dorados, en el cual
tocaba y cantaba también don Antonio, sobre lodo canciones populares
españolas, andaluzas,
castellanas,
gallegas, bailes y danzas catalanas, y
se mezclaba la música con lecturas,
no sólo de clásicos, sino sobre todo
de poesías y coplas populares. Veía
don Antonio en esas copias una gran
profundidad de pensamiento y tenía
la idea de que probablemente en ellas
estaba el germen de una filosofía
española. Sus versos están llenos de
coplas, muy revestidas de dignidad
poética y de simbolismo francés, pero
por dentro hay el esqueleto de la
copla: la sentencia. Machado estaba
físicamente decaído, pero tenía la

cabeza firme y ei espíritu sano, lleno
de bondad»^.
Aquelles tertulies eren freqüentmenl interrompudes pels bombardeigs. Quan tornava la llum,
continuava la conversa, la copla, la
música, el ball. Lúltimad'aquestestrobades tingué lloc el dia 14 de gener.
Trenla avions bombardejaven contínuamenl Barcelona.
Una altra nnoslra de la relació
amistosa entre ells és el comentan elogios d e Machado a un treball de Xirau
titulat Chantas'', on Machado simpatitza amb la postura de Xirau de posar
l'amor al centre de la doctrina cristiana
I no, el Crist crucifica! i agónic, com
feía Unamuno.

El d o c t o r J o s e p P u c h e
El metge que atengué Machado
en aquesta etapa barcelonina fou el
doctor Josep Puche i Álvarez, Era
deixeble dAugust Pi i Sunyer Havia
estat secretan de la Societal Catalana
de biología i catedrátic de fisiología a
Valencia. El desembre del 38 fou
nomenat director general de Sanitat
de l'exércit de la República espanyola.
«Sentía yo por é/,—explica el Dr.
Puche—, una gran admiración que se

La senyora Llt.cia Telxidor,
testlmoni viu de ¡'estada de
Machado a Can Santamaría
de Fiaset.

Corpus Barga qualiíica el Mas Fa/xaí de "lujosa masía gerundense».

debe, quizá, a que me lo imagínava
un hombre poderoso, fuerte. Más.
pronto me di cuenta de que tenia ante
mi una máquina gastada... Fui prestando a don Antonio una asistencia
más de amigo que de médico,
teniendo él la comprensión de un
paciente inteligente y yo ciertas tolerancias para el enfermo, llegando
incluso a un acuerdo para que
pudiese transgredir a veces mis disposiciones>'^.

güista i director de la Biblioteca
Nacional i també de lescriptor Corpus
Barga. Tots aquests intellectuals
racompanyaven ja a la sortida de
Madrid i lacompanyaren també en el
seu últim viatge per terres gironines.
En un deis manifeslos que Antonio Machado signa a Barcelona «Por
la defensa de la cultura contra las hordas del fascismo internacional», publicat a «La Vanguardia^ (22-IV-38), al
costat de les signaíures deis anteriorment citats, trobem els noms de dos
intellectuals catalans que també serán
companys de viatge cap a l'exili: Emili
Mira i Caries Riba^.
També
compartí ren
amb
Machado l'itinerari de Barcelona a
Cervera i'escriptor Josep Pous i
Pagés, —figuerenc com Xirau i presiden! de la Institució de les Lletres
Catalanes mentre Caries Riba n'era el
vicepresident— el pedagog Joan
Roura, nascut a Tortellá a la comarca
de la Garrotxa, i que igualment era
professor de la tJmversitat i de l'Escola
Normal.

Destaca Puche la dignital extraordinaria de Machado i el seu esperil de
sacrifici, igual com lamer que li
demostrava la seva mare, que el cuh
dava com un nen i el prefería ais altres
familiars, probablement perqué eslava
malalt.
Machado i Josep Puche coincida
ren ja a Valencia quan el metge era
rector de la Universitat. Signaren ¡unís
un telegrama de fehcitació a Negrín
pels seus discursos davant la SocJetat de Nacions, {21-IX-37). i un manifest apellant a la consciéncia del món
davant els alacs aens alemanys ais no
combatents. —vells. dones i nens—,
de Valencia i Barcelona",
Al manifest h¡ constaven també les
signaturas de Pedro Carrasco, director de rObservatori Astronómic de
Madrid, José Miguel Sacristán, psiquiatre, Tomás Navarro Tomás, lin-

De B a r c e l o n a al G i r o n e s
A miijanit del dia 22 de gener, la
familia Machado abandona Barcelona. Com es produí aquesta sortida?
Xirau, amb motiu d'un bombardeig,

es refugia al Ministeri de la Guerra, al
carrer Muntaner, i, amb gran sorpresa,
ccmprová que preparaven l'evacuació
I estaven empaquetant l'arxiu. Immediatament, amb el doctor Puche, inicia les gestions per a la sortida de
Barcelona de Machado i la seva
íaiTiília.
El diumenge 22 de gener, Xirau
ana a la Torre Castanyer a dir-los que
es preparessin peí sorjr de Barcelona
amb un grup de professors. Encara el
mateix dia, Machado va fer portar el
seu últim article sobre el general Rojo
que li havia demanaí el Ministeri de
Propaganda i que ja no es publicaría.
A mitjanit arriba el cotxe enviat peí
Dr Puche. Es dirigiren a la direcció de
sanitat. Formaven la comitiva Antonio
Machado, Joaquim Xirau, Josep
Puche Caries Riba, Joan Roura, Emili
Mira, Josep Pous i Pagés, Navarro
Tomás, Corpus Barga, Pedro Carrasco, Enrique Rioja, José Miguel
Sacristán, José Royo Gómez i llurs respectives famílies. t_a sortida de Barcelona coincidía amb l'inici d'un altre
deis innombrables bombardeigs.
Creiem d'mterés destacar ací la
breu estada de Machado amb la seva
familia al Girones:
Fins l'endemá al matí, 23 de
gener, no arribaren a Girona que
també era bombardejada. Girona era
plena de gent de totes les comarques
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Un üescans al ¡ardí de Can
Santamana. Antonio
Machado amb bastó; a la
dreta, el seu gertná José, i
a ¡'esquerra altres companys
d 'extli.

de Catalunya i de totes les regions
d'Espanya. Pels carrers i places rengleres de vehicles destorbaven el pas,
Molta gent s'esperava pels passaports
familiars que només s'expedien aci.
Pero el problema administratiu mes
greu era el visat al Consulat francés,
sense el qual els gendarmes franceses no deixaven passar la frontera. En
un principi Franga només volia admeIre 50,000 refugiáis.

A Can S a n t a m a r í a

para contarlo. No le habia sido posible visitarlo antes por la carencia de
vehículos. Esa contemplación
del
campo era su mayor placer, lo miraba,
lo acariciaba con la mirada»-.
En una visita que vam fer a la Sra.
Llúcia Teixidor, testimom viu d'aquella
situado, nascuda a Figueres i casada
amb el masover de la casa, ens relata
amb vivesa i de forma plañera els
seus records del pas deis inteHectuals
per Can Santamaría"^.

anaven junts amb els altres. Tot de plegat veig que s'acosten allá, en un pati
que hi havia molt gran, I que
s^asseuen en un podrís de pedra i un
d'aquells senyors vaig veure que íeia
un moviment com si es blinqués i els
altres l'aguantaven i llavors va venir
malament. I amb aixó van venir de
seguida a dintre i em van cridar
Senyora!
senyora! Que ens voldria fer un favor molt gros? El Sr.
Machado ha vingut malament i no
sabem qué hem de fer.
—Dlc. miri, jo tino una cosa que
probablement li anirá bé, perqué em
va ressuscitar una bestia isuposo que
siem va fer ressuscitar una bestia, em
fará ressuscitar una persona.
U vaig portar una copeta d'un
aiguardení que ens el féiem nosaltres
i 11 donem. Li varen aguantar el cap i
11 varen fer veure la meitat d'aquell
aiguardent i. de seguida, es va espabilar i li várem acabar de donar
Acabai de donar va quedar refet
i aquells senyors em varen dir:
—Alxó és un miracle. No podría fer
el favor de donar-nos-en una miqueta
per tastar-lo?
—Dic. una miqueta s/, pero gaire
no, perqué el tením per medecína
nosaltres. I els vaig deíxar tastar
—Caramba! sí que ressuscita
aixó! varen dír».

«—La casa era ben plena de refuLa comitiva d'inteHeclualses refu- giats. va venir una comissió i hi va
gia a can Santamaría, a Rasel, prop haver un remenament molt gran perde Cerviá de Ter. Hi varen romandre qué els varen treure a tots. Nosaltres
ignorávem qué passava: pero... serien
del 23 al 26 de gener
La Sríi. Teíxidor, que recorda molt
Can Santamaría és una casa les tres de la tarda, pac mes o menys. bé aquells dies, segueix parlant i ens
senyorial: edifícació, jardí í horla ocu- quan es varen presentar uns cotxes. diu:
paven tres vessanes de terreny. En Baixaren uns senyors, pero grans
«E/ Sr Roura. que vivía amb nosaluna casa annexa lií vivien els maso- senyors. eh? Entre ells hi havia un cate- tres a la casa deis masovers. estava
vers. Era propieíaí deis senyors de drátic de la Unlversitat de Barcelona, assegut amb nosaltres quan a les 12
Santamaría i de Sansalvador. Anys que era un tal Roure de Tortellá i, quan de la nit varen picar el timbre; era el
després fou comprada pels senyors varen balxar aquests senyors, porta- Dr García».
Telxidor que mes tard !a vengueren al ven les senyores i, la Sra. Subias em
senyor Casamorl. Ara pertany ais seus va veure i és ciar II va fer molta iflusió
(Aquest Dr. García cal pensar que
ser de Figueres Igual que jo».
hereus.
és C o r p u s Barga, p s e u d ó n i m
dAndrés García de la Barca. EH volia
Corpus Barga recorda així aquells
dies:
Ens recorda que la Sra, Subías li que els acompanyés on eren !a resta
va demanar que els deixés llengols. El deis companys, a la casa deis amos.
"Con la paz del campo parecía saqueíg que la casa havia sofert És possible que García fos partidarí
imposible que hubiera guerra. Allí se rhavía deixada sense cap pega de de la tesi de Negrín de la resistencia
reanudaron las tertulias y se hicieron roba.
a ultranga de Barcelona, posició que
incluso proyectos para la reorganizaAntonio Machado ens deia:
Roura no compartía.)
ción de la labor intelectual. Don Anto«Passí el que passí. ens dlgué el
nio pasaba las horas a! pie de la «—Aquella tarda es passejaven en una Sr. Roura, demá ja tot se sabrá, perventana contemplando el campo de horta que hi ha molt gran a la casa, qué, mirí, quan va caure tvíálaga, jo
Cataluña. Deseaba vivamente verlo tres senyors. Sempre anaven solts. mal vaig demanar per acabarse la guerra.

I

/ em varen tractar de covard i de tot.
No n'hem fet prou de sang? I encara
en voten mes? Veu al qué hem
arnbaO>'
«—Lendemá al mati hi va haver un
gran movimeni a ¡a casa. Va venir un
cotxe, devien ser les onza del mati.
Varen omplir el cotxe pero en varen
quedar molts encara, dient-los-hi que
allá, al cap d'una hora o aixi. ja aniñen un o dos cotxes mes a buscar-los.
Eren les onze. Van passar les dotze.
la una. les dues. les tres de la tarda,
pero, vosté sap aquell personal? Quln
movimeni til iiavial Van cridar el meu
pare i 11 van demanar si els podía indicar un cami per anar a sortir a Figueres sense
liaver
de
travessar
carreteres. I el meu pare els va dir: «No
puc aconsellar-los perqué haurien de
travessar el riu i no poden pas
fer'tiol»'\

l'estat major de les Bngades Interna- de leche caliente, no fresca, de lata,
cionals, i el seu pare, el doctor Forran y a él y a todo el que quiso, café.
Faixat, que treballava de metge durant
«Cuánto tiempo hace que no
la guerra a Barcelona, va accedir a la estoy a estas horas
levantado,
demanda d'un company. (Aquesta tomando café, aunque eso de café
informado directa es contradiu amb la será de cacahuetes o vaya usted a
noticia que dona M, Alonso ^^ quan saber de lo que será. Sea lo que sea,
afirma que el doctor Forran Faixat era tenia razón Cervantes, qué corteses
aleshores a Eivissa). Ens consta que son los catalanes, tampoco era precialtres metges amics. e! Dr Puche i el samente puro el café que tomábamos
Dr Tnas foren els que conduíren la por las noches en Madrid, —me
comitiva al Mas Faixat.
dijo—. ¿Se acuerda usted de aquellas
Així ens relata Corpus Barga noches en los cafés madrileños?» ^^.
Testada en aquest mas:

«Nos tiablan reunido una nocfie
de enero en una lujosa masía gerundense a la que iban a pasar sus días
de descanso los barceloneses neos.
Ahí. junto a una cfiímenea pensada
para que fuera acogedora y que se
había quedado fría, estaba Antonio
<'—A les sis de la tarda va arribar Ivtachado con su madre, muy viejeuna «rubta»: els va carregar to(s i un cita. su hermano Pepe, el pintor y la
senyor. que portava una maleta molt mujer de éste. El poeta estaba sengrossa. va demanar-me que li guar- tado, derecho el bastón entre las piernas. No hablaba de la guerra ni de la
des. U vaig dir:
—Aixó no puc (er-hO: perqué ara situación en que nos encontrábamos
vostés marxen ipotser darrera de vas- sí no era provocado por alguna pretes venen aquí pie de refugiáis i em gunta. Le trajeron a su madre un vaso
troben la maleta. Aixó és un compromis molt gran per a mi. A aixó no em
puc comprometre.
Ja se la varen endur, la maleta, no
la varen pas deixar El que varen
deixar va ser una saca de peces de
senyora que no tenien importancia.
La «rubia» eslava tan plena que
les senyores anaven assegudes a la
falda deis senyors'>.

Sens dublé Machado pensava en
el capítol 72 de la II part del Quixot,
que eil tant rellegia^''.

L'hotel Quintana de
Cotíliure. última
residencia del poeta.

(Hom ha pensat que aquesta sena
la maleta amb els escrits d'Antonio
Machado. No obstant, opinem que si
aquell favor l'hagués demanat el
mateix Antonio Machado o els Srs.
Xirau, Roura o García, la Sra. Teixidor
sembla que hagués citat el nom
d'aquestes persones de les quals ha
parlat abans,)
En I'entrevista, la Sra. Teixidor
insisteix en l'agraíment que el grup
d'intel-lectuals li van fer palés en
acomiadar-se.
La familia Machado va ser de les
ultimes en marxar Una camioneta va
recollir els equipalges i amb una
ambulancia, que els esperava a la carretera, varen dirigir-se cap el mas
Faixat, a Viladasens,

La nit al m a s Faixat
Lúltima nit a Catalunya la passaren al mas Faixat. El Sr Josep Faixat
ens ha explicat que el doctor Trueta
havia demanat el mas per allotjar-hi
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Quatre oficiáis de rexércit república porten el eos de Machado al cementiri de
Cotlliure. Una fotografía que tía romas inédita duran! cinquanta anys.

L'últim viatge
El viatge continua a l'alba. Abandonaren la carretera mes fácil de la
Jonquera. segurament per la dificuítat d'avangar davant la riuada humana
que es dirigía a l'exili. Triaren, dones,
la carretera de Portbou, menys concorreguda, Tanmateix no pogueren
evitar els bombardeigs continúate, i a
les penalilats i les dificultáis de l'éxode
s'afegia la pluja d'hivern, Segons José
Machado '^, es veieren obligats a sortir del cotxe i teren l'últim tram fins a
la frontera a peu,

ren. Machado no va voler anar a París;
la seva estada amb Leonor no li havia
deixat bons records. Corpus Barga els
acompanyá fins a Cotlliure, on va
morir el 22 de febrer
Ens ho recorden aquests versos
de la poesía que li dedica Salvador
Espriu:
Arran de l'amplituó vine a morir,
en un tranquil rompent del mar antic.

Anem-nos-en avui ones endins.
alliberats de cam i d'esperlt
No tnguis. mare. Solcarem peril!,
Els policies francesos no perme- veurem el llot de l'anima. la fi^^.
tien l'entrada a tothom. Son prou
conegudes les paraules de Corpus
Barga al comissari de policía francés,
perqué els permetés l'entrada, toí
dient-li que Antonio Machado pels
espanyols era com Paul Valery pels
francesos. Aquests mots produiren
afecte. El comissari posa el cotxe de
la policía a la seva disposició perqué
poguessin arribar fins a Cervera, José
fvlachado i la seva esposa van intentar recuperar I'equipatge que havien
deixat al cotxe, la qual cosa va resultar impossible.
L'endemá, el día 28. els intellectuals catalans i Machado se separa190
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