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Els egodocuments
de l’emigració 
gironina de 1939
Un recompte dels testimonis de l’exili gironí que han estat editats fins ara ens ofereix un balanç de disset 
publicacions personals o autobiogràfiques de l’emigració de 1939, que recullen divuit històries personals. 

Text > Jordi GaitX moltó, historiador i arxiver

dossier L’EXILI REPUBLICÀ, VUITANTA ANYS DESPRÉS

Entre els testimonis de l’exi-
li gironí, les memòries són 
el gènere més abundant, 
amb catorze volums. Dues 

d’aquestes memòries foren publicades 
a mitjans dels anys setanta; unes al-
tres, als noranta, i la gran majoria, com 
els diaris i dietaris, a partir del segle 
actual. Pel que fa a la rellevància dels 
autors, cal dir que un d’aquests tex-
tos correspon a una primera figura de 
l’època republicana: Josep Irla, presi-
dent del Parlament. El segon rengle és 
més variat: l’alt càrrec de la Generalitat 
Jaume Miravitlles; el president de la 
Institució de les Lletres Catalanes Jo-
sep Pous i Pagès; la coneguda novel·lis-
ta Aurora Bertrana; l’alcalde de Figue-
res Alexandre Deulofeu; l’intel·lectual 
anarquista i comissari a Puigcerdà 
Proudhon Carbó, i el comissari polític 
Joan Sans Sicart.
 Entre els exiliats de tercera, comp-
tem Rosa Adroher, primera regidora a 
l’Ajuntament de Girona; Josep Donjó, 
cap del Comitè Antifeixista de Dar-
nius; Paco Boera, regidor anarquista a 
Palafrugell; Emili Cantal, president del 
Centre Republicà de Llagostera; Rai-
mon Miquel, oficial de l’exèrcit; Fran-
cesc Pararols, pilot d’aviació, i Alfons 
Colls, tinent d’un servei d’informació. 
 Quant a l’exili ras, disposem dels 
testimonis del soldat Josep Pallí, els 
adolescents Firmo Ferrer i Francesc Vi-
dal, i la nena Mercè Ettinghausen, que 
s’exiliaran seguint els pares. Per tant, 
a hores d’ara, ens ha llegat el seu testi-
moni un variat grup social. 

 Pel que fa a la filiació política, dispo-
sem de quatre testimonis de l’entorn 
d’ERC, quatre de la CNT-FAI, tres del 
PSUC, un del POUM, i la resta, no iden-
tificats amb cap d’aquestes famílies. 
Un escenari prou representatiu, doncs, 
que contrasta amb la desproporció de 
gènere: tres testimonis de dones i quin-
ze d’homes, que no reflecteixen la rea-
litat de l’emigració.
 Diaris i dietaris són documents que 
es comencen a redactar quan l’autor 
creu que es troba en un moment cru-
cial de la seva vida. Pous el comença el 
gener de 1939, durant la retirada; Can-
tal també, el febrer, i Miravitlles, quan 
embarca per anar a Amèrica, el 1941. 
Els diaris són escrits perquè un mateix 
no oblidi; les memòries, en canvi, es fan 

>> Memòries de la revolució, de la guerra i de 
l’exili, d’Alexandre Deulofeu, primer document 
autobiogràfic publicat d’un exiliat gironí.

>> El quadern amb el manuscrit original del 
text memorial de Josep Irla (1956), dedicat als 
«amics del districte de la Bisbal». (Font: Arxiu 
Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 

Col·lecció municipal de documents. 
Autor desconegut.) 
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per no ser oblidat. Potser per això majo-
ritàriament aquests diaris es van publi-
car pòstumament i les memòries van 
aparèixer encara en vida dels autors. 
 Poques memòries s’inicien coinci-
dint amb l’exili (Sans, Adroher). Algu-
nes ho fan amb la Guerra Civil (Deu-
lofeu, Boera, Colls, Pallí). La majoria, 
reculen a les primeres actuacions pú-
bliques o al propi naixement. Són, més 
aviat, autobiografies. Les motivacions a 
l’hora d’escriure-les són diverses: com-
batre l’oblit, deixar constància d’uns 
fets considerats excepcionals, justifi-
car unes actuacions polítiques concre-
tes (Irla, Carbó, Adroher, Pararols, Mi-
quel), o bé alertar el lector perquè no es 
repeteixin els horrors del passat (el cas 
dels soldats Colls i Pallí). 
 La cronologia predominant de tots 
aquests textos, quan es refereixen a 
l’exili, és la de 1939-1950. Per tant, que-
da molt més ben explicada la primera 
dècada dels camps, la diàspora, la guer- 
ra mundial i la postguerra, que no pas 
els últims llargs vint-i-cinc anys fins a 
la transició. 
 Els textos de Pous i Bertrana (del 
món intel·lectual) i de Pararols (que 
feia estudis de pilot a l’URSS) parteixen 
dels mesos anteriors al gran èxode. So-
bre la retirada, però, tenim bons testi-
monis: com els de Pallí (ressegueix el 
camí per Hostalric, Cassà i la Bisbal), 
Colls (fa constar les baralles a dins de 
l’exèrcit), Ferrer (dels pocs que relaten 
l’arribada a França en barca), Deulofeu 
(viatja al costat de la cúpula política ca-
talana) o Irla (plasma el nerviosisme de 

la classe dirigent). Pallí passarà pel coll 
dels Belitres; Donjó i Vidal creuaran la 
frontera pel Voló, i Miquel ho farà pel 
coll d’Ares. Així doncs, ens manquen 
testimonis de gironins que haguessin 
creuat pel pas més oficial de la Guin-
gueta d’Ix, o que haguessin embarcat 
cap al nord d’Àfrica. 

Grans camps de concentració
A partir d’aquí, els testimonis des-
criuen camps de trànsit o de detenció, 
però la gran majoria va a raure als grans 
camps de concentració de les platges 
mediterrànies: Argelers (Pallí, Don-
jó, Boera, Colls), Sant Cebrià (Cantal) 
i Agde (Pallí, Miquel, Cantal). Alguns 
aniran més a l’interior, a Bram o a Set- 
fonts. Per contra, Vidal exemplifica les 
famílies que foren portades en centres 
a l’interior del país. Fora dels camps, 
disposem del testimoni de Bertrana, 
que en tenia notícies i els visitava; del 
d’Irla (amb força dificultats econòmi-
ques, però que fa gestions amb el SERE 
i la JARE per tal que l’ajuda arribi als 
reclusos); de Carbó (en llibertat gràcies 
als contactes amb un periodista fran-
cès), o de Colls (amb família a França, 
que el va a rescatar). En aquesta etapa, 

Els diaris són escrits 
perquè un mateix no 
oblidi; les memòries, 
en canvi, es fan per no 
ser oblidat

cap gironí, home o dona, embarca cap 
a Amèrica. 
 A partir de la declaració de guerra 
amb Alemanya, el setembre de 1939, 
els homes refugiats seran trets dels 
camps: Colls farà refugis antiaeris, 
Deulofeu serà portat a una fàbrica, 
Cantal i Miquel faran la verema, i Fer- 
rer, farà de pagès. En canvi, reompliran 
ara els camps les famílies que havien 
anat cap a l’interior (el cas dels Vidal, a 
Sant Cebrià) o els que són detinguts per 
motius diversos. Sobre l’activitat polí-
tica, tan sols ens en dona notícies Irla, 
que treballava amb l’encàrrec de Com- 
panys de constituir un consell na-
cional, però que fou empresonat a Le 
Mans, o Carbó, que es dedicava al pe-
riodisme al voltant de la CNT. 
 Alguns textos d’exili acaben aquí, 
perquè els seus protagonistes tornen. 
Pallí i Colls ho fan per evitar d’anar a 
la Legió Estrangera. D’altres s’ho plan-
tegen, com Cantal, però es fan enrere 
davant les notícies que els arriben de 
la repressió franquista.
 L’ocupació alemanya de França és 
descrita per Irla i per Pous. Mentre es 
produeix l’avenç alemany, Miquel i 
Donjó estan enquadrats en compa- 
nyies de treballadors estrangers. Pararols 
també participa en aquesta guerra, però 
enquadrat en l’exèrcit roig. En canvi, Ber-
trana es relaciona amb Tarradellas i Gas-
sol al neutral país helvètic, i Carbó s’es-
muny fins a la República Dominicana.
 Ocupada i dividida França, des del 
juny de 1940, el relat de Vidal, Sans o 
Miquel vira cap a l’ingrés a la resis-
tència (no als exèrcits aliats). Els dos 
primers integraran, després, els grups 
de treballadors estrangers o el Servei 
de Treball Obligatori, junt amb Don-
jó i Ferrer, però cap serà deportat als 
camps nazis. Pel que fa a Miravitlles, 
podrà prendre un vaixell cap a Algèria.

>> Proudhon Carbó, amb la família i coneguts, a bord del De Lasalle, el desembre de 1939, a 
punt d’arribar a la República Dominicana. (Font: Arxiu Comarcal del Baix Empordà) 

dossier L’EXILI REPUBLICÀ, VUITANTA ANYS DESPRÉS

Queda molt més 
ben explicada la 
primera dècada dels 
camps, la diàspora, 
la guerra mundial i 
la postguerra, que no 
pas els últims llargs 
vint-i-cinc anys fins a 
la transició 



revista de girona  315 > 75

 Poc després, Companys és afusellat 
i Irla ha de prendre el relleu al capda-
vant de la Generalitat. Cap dels aquí 
esmentats serà testimoni directe de 
les institucions a Londres o a Mèxic. 
Els dos últims anys de guerra a França 
(1942-1944) són els més perillosos per 
als refugiats: Irla relata les persecu-
cions dels alemanys a Cogolin. Fora 
de França, Carbó es trasllada a Mèxic, 
lloc on també anirà Miravitlles. Boera, 
en canvi, torna a Espanya i pateix les 
presons de Franco.
 La postguerra veu renéixer les ac-
tivitats polítiques. El testimoni d’Irla 
sobre el Consell Assessor, el Govern 
català i la posterior Presidència en 
solitari és de primeríssima mà. Per la 
seva banda, Bertrana visita Prada, un 
dels petits pols de l’exili català. Sans 
es manté com un dels pocs testimo-
nis de l’anarquisme. Pel que fa als co-
munistes del PSUC, a finals dels anys 
quaranta seran perseguits a França: 
Miquel serà deportat a Còrsega i aco-
llit després per Hongria. Per part del 
POUM, en canvi, Adroher mira amb 
esperança els moviments unionistes 
europeus dels cinquanta. Fora d’Eu-
ropa, Miravitlles es trasllada als EUA. 
 A partir d’aquí, cada cop són menys 
els testimonis que afronten la llarga 
etapa dels anys cinquanta a setanta. 
Destaca el d’Irla, que deixa constància 
de la seva dimissió i relleu al capda-
vant de la Generalitat, i el d’Adroher, 
que viu el Maig francès del 1968 i torna 
a Espanya a l’inici de la transició.
 Tots aquests textos autobiogràfics 
s’han publicat gràcies a editorials com 
la gironina Curbet (amb cinc d’aquests 
llibres) o a la iniciativa dels ajunta-
ments. Tanmateix, més de la meitat 
d’aquestes edicions s’ha fet sense la 
figura del curador, el qual, a través 
d’una introducció i les corresponents 
notes, facilita la comprensió dels ori-
ginals. És un dels aspectes a resoldre. 
 L’altra qüestió, com ja havíem apun-
tat (Font, Gaitx, 2014), és que la gran 
quantitat d’egodocuments de què ara 
disposem requeriria un procés d’as-
similació per part de la història ge-
neral que encara no s’ha fet. Alhora, 
cal subratllar que caldria estudiar la 
memòria no tan sols com a font d’in-
formació del passat, sinó com a objec-
te d’anàlisi en si mateix, és a dir, com 
a relat amb uns determinats compo-
nents memorials i mecanismes que en 
configuren el record.

>> Presentació de les memòries de Firmo Ferrer al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera 
(MUME), el 9 de juliol de 2011. (Font: Arxiu del MUME. Josep Ribas.)
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