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La retirada deis repubticans
fins a Ar^eters (1939)
Lluís Molinas

Pütogiafica de¡ pas
deis rí.'¡)»/iíít:íni.s

per la frontera í-irimina
i de l'anihudü n Ar^clcrs,
l'iíWíaiíks L-l ¡ 8 de fchcr
de ¡9.^9 cd scimunari jrances
L'Ilkisrnifioii ( en el m¡mcri>
de 2 dti seiemhrc ¿e /y99 de
La Semainc ilii Rnus^sillun.

H

i ha dos documents grafics
-escruixidors testimonísque sempre m ' h a n colpit
de manera especial. Son
diies kíto^'rafies, (eres anih
pocs anys de diferencia i,
hen segur, d'aurdrs anonims. Aquesres imarges, per a mi, rcflecceixen ror rhorror de la
guerra a Través de la mirada tlVins acemorits
inlanrs. Una d'aquesres imatges ha fec la
\'(ilra al mon, s'ha puhticar a diterents revistes i ha il-Iustrat un Ixin grapaC de liibres que
rracren sohrc la persecució - o exterminidels jueus porrada a cap pels nazis.

El protagonista és un nen, amh gorra i
ahric íosc, al<;ant les mans mentre se suposa
que és e n c a ñ o n a r per un escamot de la
Gestapo. Segons tinc entes, aquesta fotograíia correspon a una rátzia a! gueto de
Varsovia, cls primers anys de la guerra.
L'esguard d'aquell ncn - n o tinilria iiiés tle
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vuit o nou a n y s - ha esdevingut per a la
humanitat un document esfereídor sobre
els terrors de! Tercer Reich. «<Per que? Per
que?», sembla que vulgiiin dlr-nos els seus
lilis ja mes enlla del temps.
L'altre document, i aquest ens toca de
mes a prop, ja que forma parr de la nostra
historia, és una de les fotos que il-lustren
aquest reportatge. En primer terme, una
nena de 10 o 11 anys, amb la mateixa mirada estamordida. Una crossa Tajuda a caminar. Es evident que, potser de manera barroera, li han amputat una cama. Darrere seu,
un nen mes petit, agafat de la ma d'un adiilt:
pare, oncle, avi o simplemenc un home amb
senríments humanitaris. Si ens hi fixem bé,
podem veure que a aquest nen '<només" li
manca un peu. La metralla ha estat mes pietosa amb cU. Aquest parétic document és
del gener del 19.39, per tant té poc mes de
60 anys. Pertany a un i.Í'aL|uells i.lramátics
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ven^ut» seria proscrit multes vegades
d'un cop de ploma.
El destí d'aquelles persones va ser
tanmateix mole incert. Mentre que
alguns privilegiats - a m b documencs
oficiáis- van poder creuar la frontera
sense gaires impediments, la immensa
majoria, milers de ciutadans espanyols,
van arrossegar el seu particular viacrucis per diferents camps de concentració
de la nació ve'ína, la nació «amiga». Els
mes afortunats en van sortir al cap
d'algun temps per integrar-se en un
poblé o n aquella fraiernité de qué
havien fet senyera feia dos segles eslava
oblidada. D'alires no van teñir tanta
sort i acabaren en camps d'extermini.
Argelers, l'any 1939 i ara
«Cada any desapareixen a Argelers
diversos testimonis que h a n viscut
l"'éxode deis espanyols". No hi queda
gairebé cap record material del camp,
que era fet de fusta i de canyes. Fins ais
anys 70 van subsistir uns munts de filferro rovellat, que van desaparéixer
quan es va edificar la Costa Blanca.
Ara sembla que la sorra ho hagi xuclat
tot, tal com es va empassar aquell
famós camió fantasma carregat d'or que
tanta gent va buscar i que va alimentar
les Uegendes deis "tresors espanyols".
Tan sois queda el petít cemcntiri que
durant molts anys unes mans discretes
van mantenir.

moments, en plena retirada, en que
milers de repLiblican-s csiiiinyols de dife^
rents iJeoKígies políciques van travcssar els Pirineus fiiyint de l'imparable
a v a n ^ de les forces tranquisces.
L'hivem era rigorós. La fam, la febrc i
la basarda de la metralla deis avions els
portava davant d'iina frontera hostil
per a molts d'ells.
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En aquella llarga via dolorosa
enmiy de pinja, \'cnt o neu, bi havia
hoincs i dones, inlants de pit i adolescents que, ben aviat, van aprendrc a ser
vells. C e n t mutilada, com aqüestes
criatures de la imatgc, i soldats d'un
exercit que fugia del que sabien que
seria una repressió ferotge. Una rcprcssió on el precepte cristiá de «Pietac al

»L'any 1939, a Argelers gairebé
tota la població vivía de la vinya. La
generació deis homes de 40 anys havia
guanyat la Gran Guerra, pero havia
patit tanc a les trinxeres que bavia criat
els seus filis seguint una actitud defensiva. C o m els altres francesos, no
v o l i e n p r o b l e m e s , i p e n s a v e n que
podrien aturar la historia. Per aixo no
van intentar comprendre el que passava al sud de TAlbera. Un altre fet encara va retornar mes aquesta decisió de no
embülicar-se amb les coses de l'altre
costat: el 21 d'agost de 1938, un tal
Bartoletti, que vivia al rñas Piquemal,
mes amunt de Sant Lloren^ del Mont,
va matar dos policios espanyols que
cercaven un botí de mig milió de pessetes en joies. El van jutjat el 19 de
gener del 1939 i el van absoldre.
»A1 gener i al febrer, no hi ha res
mes trist que tes vinyes Uaurades i
podades amb els ceps negres i les banyes escap^ades. Es en aquesr decorat
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que va arribar l'tinada de refugiats, i
les autoritats havÍL-n demanat ais argelanencs de quedar-se a casa, perqué eis
"spahis i senegalesos" anavcn a "netejar" els camins i els carrers. Multes
portes van romandre tancades, d'akres
es van obrir per donar de bcure i de
menjar ais qui no sahien un anirien a
parar. Alguns van provar d'explotar la
s i t u a c i ó , p e r q u é s e m p r e n ' b i ha
d'aprofitats.
»Després, hi va haver refugiats que
es van quedar o van tttrnar a Argelers, i
ara ells, llurs filis i llurs néts son argelenencs de soca-re!, un nucli de població
cada vegada niés esquifit. Per ais nostres ciutadans del nostre poblé, esdevingut una Vila, la retirada son quatre
ratUes en un Ilibre d'escola. Aviat
podran descubrir que son una pagina
essencial dins la historia d'Argelers{Bemard Rieu, periodista).
Testimonis republicans
El poblé d'Argelés-sur-Mer, a pocs
q u i l o m e t r e s de la nostra frontera,
e n t r e el Voló i Perpinyá, el passat
setembre de 1999 va voler retre un
homenatge a totes aquelles persones
Revista de Gírona /

que, ara fa 60 anys, van passar enmig
deis carrers deserts d'aquesta població.
Un poblé amb portes i finestres barrades, com si els seus habitants volguessin ignorar el dramatisme d'aquells
moments. A n a v e n dait de camions,
com el be'stiar a l'escorxador, camí
d'un improvisat camp de concentració
- a r a volen a n o m e n a r - l o d'«acoÍlim e n t " - que les autoritats franceses
\'an habilitar a corre-cuita amb canyes
i fustes d a m u n t la i n h ó s p i t a sorra
d'una platja que, mes de mig segle després, ha esdevingut un popular lloc
d'estiueig.
Potser amb un cert remordiment i
una engruna de vergonya dins la seva
consciéncia, la casa de la vila d'Argelers, en coMaboració amb difercnts entitats intcMectuals i polítiques franceses i
amb Fajut de l'Associació d'ExciMiibacents de la República Espanyola, ha volgut rememorar aquells trágics esdeveniments per mitja d'un atapeít i molt ben
seleccionat programa d'actes: conferencies, projeccions, exposicions i, sobretot,
una emotiva crobada d'antics «presoners». Tota una setmana que, amb el
nom genéric d'«Argelés-sur-Mcr se souvient», ha revtfat els tristos records deis
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supervivents, que hi van assistir amb
visible emoció.
El tancament d'aquesta trobada,
siguí per treure brillantt)r a les medalies, com algú va insinuar, o bé per
veritable sentit exculpatori, va ser presidir per dos ministres de la República
Francesa: monsicur Gayssot (ministre
de Transports) i mün.sÍL'in- Masséret
(ministre des Anciens Combaicnis).
Vam t e ñ i r ocasió de c o n é i x e r
l'experiéncia d'uns republicans espanyols internats en diferents camps de
concentració. 60 anys després, recorden les seves doloroses experiéncies.
Antoni Galicia
"Tenia només 17 anys quan vaig
passar Fran9a per Setcases», ens diu
Antoni Galicia Casas, «i era un deis
components de la darrera divisió que
va sortir d'Espanya el dia 13 de febrer
i.le 1939. Se'ns anomenava la "quinta
del biberó" perqué encara érem molt
joves, a l'edat de l'adolescéncia. U n a
joventut que la guerra aviat ens va mig
partir. No vaig pas teñir mes sort que
altres companys Ll'intortLini. Vam anar
a parar a Prats de Molió. Alia no hi
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havia res mes que un Jesgaveüar camp
amb diversos barracots vora el riu, que
r e s u l t a v e n insuficients per a t o t s .
Recordó que havfem de posar les mantés per ceulada si volíem aíxoplugarnos de les teinpesres. Després de eres
setmanes de patir íam i íred, ens van
traslladar a Barcares. Allá m'hi vaíg
estar fins al mes de juliol. Les condicions no eren pas gaire diferents, pero
vaig teñir la sort que els meus pares,
des de Barcelona, aconseguissin un
aval per treure'm del cainp. No penseu
pas que fos cosa scniiíla. Grácies a uns
diners que tenia la meva avia, van
poder subornar, diguem-ho així, algún
personatge de certa relleváncia dins el
régim franquista. La qüesrió és que, de
manera una mica rocambolesca, em
van treure d'aquell camp i, camuflat
dins un taxi, vaig arribar a Perpinyá.
Em van agafar bicUet per al tren fins a
la frontera de Portbou. Tots pensávem
que d'aquesta manera rcsultaria menys
perillos, pero no va pas ser així. En
posar els peus a Espanya ja m'esperava
la Guardia Civil. Se'm van emporrar al
Cascell de Figueres, on em van teñir
empresonat i custodiar per moros. La
meva m a r e va i n t e n t a r t r e u r e ' m
d'aquella fortalesa, pero només en vaig
Surtir per anar a parar a! 33 Batalló de
Cástig, a Algesires. Així era la repressió del general Franco!
«Ara t i n c prop de 80 anys i
m'escruixeix de recordar les penalitats
que vam passar aquella joventut en
edat de víure i estimar. Malgrat toe,
pero, he volgut deixar-ho escrit en
aquest modest sonet que vaig fer alguns
anys després, quan vaig aconseguír de
refer la meva vida:
Una vegíida un poblé amarg i tríst,
amb un sol rastre de dolor i pena,
va carrcgar-se d man daniunt l'esqucna
com en un temps iw fcu el maicix Crist.

Vicen^ Fumanal
De matípels camins de gelahrors
damuní el fang deis cluis i ÍÍ.'.S roderes,
de r\ii enmi¡ielfum de les jagueres,
en un m¡en\ clámese d'omlnes i plan.
Plors d'infaní pregunmnv. "Per que!"
i de vells ajudaní po/rres dones amb jarcells,
totsjunts vers el nord irisi,
amb l'esperaní;a de ser acollits peí puble generas
que dmen que eh espera. S'han ajn/ii,s.
Danere aqueíl nord trisi només hi ha Franga».
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Vicen^ Fumanal, actua!ment
agent de policía jubilat, recorda la seva
experiencia d'aquell exode del 1939:
•<Quan va esclatar la guerra, jo formava part de la guiírdia del presidenc
de la Generalitat. Com molts altres
companys meus, em vaig veiire obligar
a fer d'escorta d'alguns polítics catalans
que van creuar la frontera del Portús.
Al meii grup, gairebé tots eren militars
de professió o bé polítics. Toes plegats

vam correr diferent sort. Jo vaig anar a
parar a Saint Cyprien, m e n t r e que
alguns aconseguiren d'arribar a París
amb passaport diplomatic.
•>En aquell camp hi \'aig passar
eís pirjors mesos de la meva vitla,
patinr tam i sense cap mena de comlicions higienit|ues. Tot aixo agreujar
per un bt\'ern Lluríssim. Després, cap a
ia p r i m a v e r a , em van t r a s l l a d a r a
Agdé, on teníem barracots mes ben
c o n d i c i o n a t s i ens t r a c t a v e n molt
millor. Fins i tot poLlíem disposar d'un

Revista de Girona / miin. i 98 gcncr - k'hrer 1000

cap J'un cert temps, A m b l'arribada
del govern Suáre: -ja niort el dictador- va venir també la nieva "rcliabilitació", amb tots els drets i antiguirat.
Actualment figuro com a comissari de
policia jubilat. D'altres nt) ban tingut
la maceixa sort».
Isidro Padiema
Isidro Padierna Calera tenia 19
anys quan VH creuar la frontera per
Col! d'Ares, el dia 8 de febrcr del 1939.
Era un mes d'aquella «quinta del biberó>». Actualment \iu jubilat a la població d'Amélie-leS'Bains i és abanderat
ÍÍL'.S Anciens Comhatants.
«La meva primera experiencia a
Texili va ser en un camp d'internament, net i pelat, a Amélie-les-Bains.
Estava custodiat per senegalesos que
ens feien la vida impossible. Aquell
liivern va ser molt dur. N o teníem gairebé menjar ni medicanients i malgrat
la fortalesa propia de la nostra joventut, molts cumpanys van deixar-bi la
4"iell. Poc després em van portar al
camp de Barcares, un, com a mínim,
teníem aixopluc, encara que ben poca
cosa mes. Al cap d'uns mesos ens van
mobilitzar de manera forzosa per incorporar-nos a l'exércit francés. Recordó
que em va tocar formar part del grup
que portava un tren carregat d'armament cap al nord del país.

Pftir caiiip d'c.sporrs. Gracics al Traci^i:U Je I'Haia, no cstavcm ohli'í^it.'i ii
ter cap servei, ja Liiie ens consiiiL'raven militars proíessionals.
»EI mes de juliol, el mateix Pctain
Va venir al cainp per "cunv'iJar-nos" a
iinar a les costes i.le Ndrinaiii-lia a consifLiir rriiixeres. La invasió alcnianya
^''•a f^airehé un tct consumar i els calia
Illa J'ohra jo\'c. Podíeiii escollir; o
Norniani.lia o la Leyui Esrraníícra a
Alfícria. Era evidenc que volien pactar
íimb nosaltres perqué ens necessit;i\'en.

C r e e L]iie [iiolt pocs es van dcixar
setlLiir per la "in\'iració". Per la nieva
banda, em vai,^ negar rotundament a
anar a tletensar els franccsos. Alio era
jugar-s'ho toe a una carta... ¡ vaiy decitlir tornar a Espanya. Era conscient
;.lels nombrosos prübleme-s que tindria
anib el rc'ííim de Franco, pero era pifjor
l'altra opcití. Vaig tornar, iloncs, a Barcelona per enírontar-me a un llarg procé.s de "depiiració". Coni és evident,
niai mes vaig poder ocupar cap carree
públic, i^ero em \'an i.leixar en pan al
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"Després de diterents vicissituds,
(,|ue .serien molt llargues d'explicar, em
\'aig enrolar a la Resistencia. El camp
d'acció que teníem era a la legió del
Loira. Cap al final de la guerra vaig ser
ca|-)turat i i.leportat a Alemanya. Per ,sort,
els camps de concentració - o extemiinideis nazis van ser alliberats peLs aliats al
ca]i de poc temps i vaig poder sortir-ne
\'iu, pero gairebé només amb la pell i els
ossos. M'estimo mes no recordar tot alio!
Qué havia de fer una vegada acabada la
guerra? Tornar a Espanya a demanar
clemencia a Franco? Mai!
"Vaig decidir quedar-me a treballar a Franca, on després d'un cert
temps vaig ser acollit com a un ciutada
mes. Fins i tot be estat condecorat peí
Govern per la meva participació a la
Resistencia. Actualment sóc abanderat
deis antics comhatents espanyols, que,
en part, van ser un factor molt important en la Uuita contra Finvasor tcixista. A la fi se'ns ho ha reconegut. A la fi
se'ns ha fet justicia».
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Antonio Velasco
A n t o n i o Velasco tenia 20 anys
quan va anar a parar al camp de Saint
Cyprien, on va romanJrc per espai de
cinc inesos.
"Servo mole mals records d'aquell
lloc, pero Saint Cyprien, amb totes les
penalitats, era un paradís comparat amb
el que vaig passar temps després, quan
els alemanys em van fer prcsoner per
intcmar-nie a Dachau, el camp d'extermini on milers de persones de diferents
ideoiogies van perdre la vida sádicament
assassinats per aquella ra(;a de botxins».
El senyor Velasco fa una pausa i s'eixuga
els ulls; gairebé no pot continuar la
narració. La seva esposa, que té al costar, li passa el brag per darrere l'espatUa
amb tendresa. «De Saint Cyprien vaig
passar al camp de concentració de Barcares. Alia van formar un regiment per
anar al front. Jo \'aig ser un deis "voluntaris" escollits. Per mala sort vaig caure
en mans deis alemanys, per anar a parar,
com d'altres companys, en aquell infem
que era Dacbau. Alia m'bi vaig passar
quatre anys i mig veient, día rere día,
com centcnars de persones, joves, vells
o infiínts, eren conduics a les fatídiques
"dutxes". Tenia 20 anys i una salut
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excel-lent, i potser per aixo vaig aconseguir sobreviure, malgrat els mals tractes
que vaig baver de suportar.
»Per molts anys que visqui, mai no
podré oblidar ni perdonar al poblé alemany tot el que v a n fer a milers
d'innocents. Em considero una bona
persona i un bon ciutada, pero no puc
evitar aquesta rancúnia que tinc arrelada a dins. Al poblé francés, malgrat no
haver-se portat gaire bé amb els refugiats espanyols, fa temps que els he perdonar sincerament. Mai no ho podré
fer amb els alemanys».
Antonio Velasco, un cop acabada
la guerra, es va casar a París amb una
ciutadana francesa. Actuaiment, viii al
mateix Argelers.
U n anonim empordanés
J.P. - s ' e s t i m a mes r o m a n d r e a
l'anonimat- és un empordanés de 66
anys que rememora aquella basarda
d'intant, quan ais 6 anys va creuar la
frontera arrapar a les faldilles de la seva
mare, e n m i g de la i n c l e m e n c i a de
rhivern i els plors de centenars de persones, gairebé una riuada himiana, que
els gendarmes empenyien davant les
tanques de la frontera.

« Q u a n vam c r e u a r A r g e l e r s ,
aquesta població que avui acull turistes
de tot Europa, les portes i les finestres
es tancaven al nostre pas. Formavem
una llarga i patética filera de gent: soldats mutilats, dones, vells, infants...
Erem com empestats. Ningú no volia
saber res de nosalttes. Els meus germans i jo, amb infantívola mentalitat,
ens d e m a n á v e m : "Qué hem fet per
meréixer aquest tráete?". Recordó que
un home -tinc present que el color de
la seva pell era fose, potser era un senegales- es va apropar fins al petit grup
que formavem amb els meus germans i
la nostra mare. Amb tendresa -recordó
ai-juella mirada-, ens va repartir pa i
uns quants dol^tis. Després, també es
va allunyar de nosaltres. Q u a n uns
metres mes avall em vaig girar, els seus
ulls scguien, amb una intensa pietat,
tota aquella gentada esfereída. Molts
anys després, en recordar aquest fet,
vaig pensar que enmig de la total hostilitat deis primers moments també hi
bavia perstínes amb sentit de la veritable caritat cristiana, una caritat que
vam poder comprovar després a la regió
de Le Mans, on el Socors Roig Internacional, els quaquers i diferents associacions catoliques, oblidant ideoiogies
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on vaig anar a passar aquella festa
major que no va poder celebrar-se.
Vaig t o r n a r - m e ' n a B a r c e l o n a de
seguida que em va ser possiblc sorcir
d'aquell poblé, que s'havia convertit
en una veritable foguera d'odis i venj a n c e s . TanC el meu marit com jo
érem gene de pau. Ens agradava la
literatura i l'estudi. Mai no varem
estar d'acord amb la crema d'esglésies,
la destrucció i l'assassinat.
"En aquells anys teníem una bona
amistat amb Andreu Nin. Personalment em vaig veure involucrada, a
causa deis coneguts fets del maig del
1937, en una serie d'intrigues polítiques que em varen portar a la presó
duranc tres Uargs mesos. Els agents
estalinistes varen cometre moltes barbaritats a partir del cop de forga deis
comunistes arran d'aquells desagradables esdevcniments del maig del 37.
Recordem l'assassinat d'Andreu Nin.
polítiques o rcligioses, es van solidaritzar ainb la riostra causa.
»Pel que fa a la resta, afegiré que
el güvern de la República Francesa no
es va portar gairc liumanament amh
els r e p u b l i c a n s e s p a n y o l s , que en
aquells incerts dramátics m o m e n t s
clamaven per la seva soUdaritat. I mes
e n c a r a si pensem q u e aleshores el
Front Popular governava Franca. O n
era aquella "fracernitat" que portaven
escrita a la seva bandera?».
Teresa Carbó

"Vaig casar-me molt jove -tenia
només 19 anys-, amb Esteve Morell,
un xicot de Barcelona amb qui compartía la mateixa doctrina. Estávcm
afiliats al POUM (Partit Obrer d'Unificació Marxista) des que es va fundar.
De fet ja militavem dintre el partit
comunista a la clandestinitat, durant
la dictadura de Primo de Rivera, de
mal record per a molts companys. Llavors vivfem a Barcelona i practicavem
la nostra afició per l'e.studi de l'esperanto amb un grup d'amics. L'esclat de
la guerra em va trobar a Palaf'rugell,

Nascuda fa 91 anys a Begur, Teresa Carbó va ser militant del POUM des
de la seva fundació. És esperantista per
afició, gairebé per devoció: «També es
pot afegir que, gracíes a l'esperanto
- a n y s e n r e r e molt estés per toe el
món-, un grup de companys espanyols
varem salvar la vida durant la invasió
alemanya a Franca».

"El meu marit no va anar al front.
De fet servia a la rereguarda, pero era
fora de casa i vaig quedar-me sola, amb
un nen de 8 anys que sortosament vaig
poder enviar a una colonia francesa per
a nens refugiats. 1 així va arribar l'acabament de la guerra, el triomf feixista i
l'ensürrament de moltes coses a Espanya, sobretot a Catalunya. A causa de
la meva mllitancia, vaig optar per sortir
del país. Tenia por, com molta gent, de
ser afusellada. A mes, no volia viure
sota l'urpa feixista. Vaig sortir de Barcelona a les darreries d'aquell fred mes

Antonio Velascu, al centre, amb {'autor d'aquesl anide.

Teresa Carbó resideix actualment
a Palafrugell -de fet hi va anar a viure
quan tenia 7 anys-, pero, segons diu,
pensa retirar-se aviat a una tranquiMa
residencia per a la tercera edat, a Perpinyá: «He viscut tants anys a Franca,
t a n t s anys de la meva vida, a m b
moments bons i dolents, que vull que
sigui el meu darrer repos».
Teresa va creuar la ratUa de la
frontera del Portús els darrers dies de
gener d'aquell 1939, tristament gravar
a la memoria de molts espanyols.
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arribar fins a la Franca no ocupada.
Llavors ja tenia noticies del meu marit.
Havia pogut creuar la (tontera i després
de diferents intemaments en camps de
c o n c e n t r a c i ü frai^icesos, e n t r e ells
Argelers, va poder refugiar-sc a Toulouse, quan encara no estava ocupada
pels alemanys. Era el setembre de 1940.
Després de molts mesos i moltes difícultats, bavíem pogut retrobar-nos.
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Arg^s-sar-Mer se somieat...

LA RETIRADA
CAMP

Du 31 Aoút au 5 Septembre 1999
á Argelés-sur-Mer
une samUne á la niémoln
dBS 500.000 Répabllcaíns Bspagnúb
aOlés en BousJiOon en Fevrie!- 1939
iKMrn - U m n - l_«a|n' IifMUB - Ibrhm • Iruidn' Uv ^ Uní

Canell de lesjonuidcs
commcmnraiivcs d'Argelers.

de genei", amb un j^rup de companys.
No tenia cap noticia del meu marit.
»Després de moltes vicissituJs, que
serien Harenes d'explicar, varem an'ihar,
en un desballestat caniió, fíns a Gírona.
Alia ens varem posar en contacte amb
un bon company, advocat Je la CNT, i
plegats empren^Liérem la trista aventiiPri
de l'exili. Vam arribar a les (xmes de la
frontera del Porttís una plujosa nir deis
primers de febrer. Varem esperar bores,
amb la barrera tancada, sota la pinja.
Allá hi havia criatures, vells i mutiláis,
pero aquella gent no es compadia de
46

ningi'i. Vaig teñir la sort de no ser ínternada en cap dcLs molts camps de trist
record que bi ba\'ia prop mateix de la
nostra frontera. Varem poder ser eneabits en un tren merces ais bons oficis
d'un xicot amic nostre que bavia cstat
secretari tic Nin. O e c i_]ue el viatge va
durar dt)S o tres dies. Va ser llary i íeixuc.
Varen separar els bomes de les dones.
No sabíem on ens portarien. Recordó
que, quan passavem per les estacions deis
poblcs, els militants del Socors Roiy ens
donaven pa i queviures a través de les
íinestres. Finahnent el tren ens va "aparcar" en una perita població prop de
Dijon, on la t^ent, val a dir-bo, es va portar moit bé amb nosaltrcs. Allá hi vaig
estar fins a la invasió alemanya. Llavors
vaig ptxler recollír el meii fill

"Várem romandre algiin temps a
Toulouse. Després els alemanys cambé
varen ocupar la ciutat. El meu borne
fou incorporat en una companyia de
treballadors. No\'ament temps de separado i angoixa.
»Per la meva part, pero, no vaig
estar pas amb els brai^os creuats. Junt
amb un coi-lectiu de companys antifeixistes \'árem coMaborar molt activament
a la Resistencia. No vull allargar massa
la cosa, pero cree que es va ter una bona
tasca per salvaguardar, especialmcnt, les
persones en perill de ser detingudes per
la sinistra Gestapo. Val a dir que Cambé
nosaltres várem estar-bi ben a prop.
"Una vegada acabada la guerra i
novament reunits amb el meu marit i el
meu fill, várem poder refer la nostra
vida. Teníem dret a treball, com a ciucadans trancesos. Vam viure a Toulouse
Teresa Carbó, refutada a Frmii^a
amb el seu fill Llibcn, i'nny ¡939.

»He dit abans que grácies a l'esperanto varem poder subsistir uns quants
c o m p a n y s . M'explicaré millor. U n
amic nostre treballava sota les ordres
deis invasors en un taller mecánic. Un
oficial era I'encarregat de vigilar i controlar la feina. Tant el cátala com Taleniány n o p a r l a v e n gairebé res de
francés. Un dia a aquell xicot se li va
escapar una exclamació en esperanto i
l'alemany va aixecar les orelles. Va
resultar ser un fanátic de 'Tidioma".
Alio va ser el comen^ament, no diré
d'una amistat, pero sí d'una tolerancia
absoluta. Aquell oficial - u n socialdemocrata- no combregava pas amb
les doctrines bitleríanes i aviat ens va
aJLidar a aconseguir salconduits per
Re\'Ístii de Girona/'ni'mi. 198 tjcncr - li^hn-r 1000

fins A 1951 i, després d'uny anys a
América LJei Sml, ens varcm estahlir a
París, clurant nmlts anys. Ara cstic provisinnalmenc a Palafrugeii, el mcLi
poblé adüptiu, encara (.¡ue la térra francesa ja forma pare de mi mateixa...
Pero mai no deixaré els meiis quadcrns
d'esperanto. Potser ara ja no esta de
moda, tot aixo, pero no puc ohlidar que
en una ticasió ens va salvar la vida>'.
L a t r o b a d a d e 1999
U n deis actes mes emotius d'aquesta trobada va ser el recorregut, amb
aucocars i petits trens, pels llocs on fa
60 anys s'al^aven les tanques de tilferro
i els harracots de tusta i canye^ fuetejats
per la forta tramuntana, aquells malgirbats habitatges -si aixi se'n pot dir- on
van perdre la vida, desnodrides o gla^ades, 70 criatLires de pocs anys. Allá,
enmig d'un prar -primera estació del
remcmorat viacrucis-, es va reñir un
pietós record per a tots e!ls. I va ser un
ministre de la República Francesa el qui
va plantar un roure damunt d'aquella
térra que fa 60 anys v;i esdevenir un
improvisac cementiri per a molts espanyols que van creuar la frontera entre ej
,!íener i el febrer del 1939.
Potser amb ánim expiatori o amb
una engruna de culpabilitat, monsieur
Gayssüt va remarcar: "El roure és un
deis arbres mes solids. Per aixo, J e
manera simbólica, el volcm plantar
aquí, on reposen centenars de repubiicans espanyols: bornes, dones i infants
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que sense mes culpa que unes ideologies
polítiques es veieren obligats a demanar
asil al nostre país, el país veí, el país que
consideraven germá. Molts van morir
en aquest paratge on ara hi podem
veure cíinfortables xalets. D'altres, en
llocs mes esfere'ídors: els camps d'extermini de Hitler. La immensa majoria,
períi, es va integrar a la nostra comunitat una vegada acabada la guerra a
Europa. Amb els anys ban esdevingLir
ciutadans d'at.iuella Frani^a les fronceres
de la qual un dia van creuar. Deixem de
banda les rancúnies o els possibles sent i m e n t s de c u l p a b i l i t a t . És just de
reconéixer que els espanyols es troba-
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ven enere els primers a l'hora d'alliberar
París. Per tant: gracies!
"Que aquesta a\'inguda que ara
porta el nom d"'A\'inguda de la Retirada" sigui un camí d'amistat i d'oblit.
Han passat molts anys. Avui gairebé
tot Europa está unida per Iligams de
traternitaf. Les cadenes de l'esclavatge i
la intoletáncia fa temps que s'haurien
d'haver trencat, pero, malauradament.
encara fa poc hem pogut veiire a la
televisió imatges esfe reíd ores que, de
ben segur, us ban fet reviure dramatics
e s d e v e n i m e n c s . Pobles d e s t r u í t s ,
infancs mucilats, enmig d'un panorama
pie de devastació. Quina vergonya!».
Corejat per un fort aplaudiment, el
ministre acaba amb aqüestes paraules:
«Grácie-s, republicans espanyols: comunistes, socialistes o anarquistes, tant li
fa. Grácies per haver defensat els colors
de la nostra bandera, una bandera L|ue,
per a molts, ara també és la vostra.
Avui, mes que mai, les páranles "Llibertat, Igualtat i Fraternitat" és quan
teñen mes sentit".
Val a dir que enmig de l'emoció
del moment i algún «Viva la República!», també es van escoltar comentaris
com «Ja era hora que us recordéssiu de
nosaltres!» o bé «Aquí només falta que
ens posem a cantar tots plegáis La
Marseilesal». D'altres van ser encara
mes punyents: «La bandera francesa, la
catalana i la republicana... pero en cap
lloc bcm \'ist la bandera espanyola!".
Lluís Molinas i Falgueras
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