
 

BIEL :  

Enguany  no us presentem un manifest com els habituals. Avui, volem donar veu a moltes 
persones que van haver de marxar degut a una guerra, una guerra que fa ja 80 anys que va 
esclatar, i que ens van deixar els seus records i vivències escrites que encara avui ens 
interpel·len.  

Es tracta de talents poètics, musicals,  interpretatius, o simplement persones com les que avui 
som aquí presents que posen la pell de gallina i et traslladen al dolor de creuar la ratlla, 
ajeure’s i besar la terra i acaronar-la amb l’espatlla. A la recança infinita i l’esperança desfeta. A 
no morir d’enyorança sinó viure’n. És molt important fer memòria per molts motius. Sobretot 
per mirar endavant. Els diaris parlen de refugiats de guerra, de nous exilis, igual que parlem 
d’immigrants. De persones desplaçades, per por, per gana, per aspirar a un futur que creus 
que serà millor o per fugir de la mort o la repressió. La història ens dóna una situació 
privilegiada, aprofitem-la. Escoltem-los!! 

BIEL : 

El patiment de l’exiliat comença per aquell que vol aconseguir encara temps perquè els seus 
éssers estimats puguin fugir, ens ho explica en Joan Sales. 

MARC :  

Cobrim la rereguarda de les forces vençudes que es retiren en un ordre indescriptible i la fuga 
d'una part considerable de la població civil; si una cosa ens sosté encara en el nostre deure de 
soldats a desgrat de tot, és que combatent a la desesperada, protegim aquestes tristíssimes 
corrues de dones, vells i criatures que s'encaminen cap a França presos del terror; penso que, 
en un lloc o altre, qui sap on, hi deu haver entre ells la Nuri i la nena o que no trigaran a afegir-
s'hi. Cada un de nosaltres pensa una cosa semblant. Que Déu tingui pietat de tots nosaltres. 

BIEL :  

Les guerres, aquells que s’intueixen com a vençuts, paraules ara de Montserrat Julio 

MONTSE :  

Era com el judici final. Mentre caminàvem, sentíem els bombardejos. Em feien molta por els 
avions que ens passaven per sobre 

BIEL :  

Amb la desfeta toca començar a desplaçar-se, ens ho explica la Teresa Aleixandri 

MONTSE : 

Vam sentir a dir que s’acostaven els nacionals i vam fugir tots cap als Àngels. Els meus pares, 
que tenien cap a setanta anys, dues de les meves germanes amb els seus marits, i un dels meus 
germans amb la seva xicota. Vam fugir amb una tartana muntanya amunt i vam fer nit al bosc. 



Va ploure a bots i barrals tota la nit, i vam haver d’aixoplugar-nos a sota la tartana i als arbres. 
Vam continuar fins a una casa de pagès on teníem parents. Al cap d’uns dies, vam tornar a 
Girona. Vam trobar casa nostra intacta, perquè un veí que no havia fugit s’havia dedicat a 
enganxar cartells a totes les portes del veïnat. Als cartells hi deia Viva Franco! Arriba España! I 
els soldats van passar de llarg sense saquejar les portes on hi havia aquests cartells 
enganxats... 

 

BIEL : N’hi ha molts de motius d’exili...alguns tan senzills com haver escrit en la llengua pròpia, 
ens ho diu la Mercè Rodoreda.... 

MONTSE :  

S'acabà la guerra, i vam haver de sortir d'Espanya. Jo, no per res, perquè jo no havia fet mai 
política, però el fet d'haver escrit en català, i per haver col·laborat en revistes, diguem-ne 
d'esquerres, etcètera, etcètera. I aconsellada per la meva mare, car me'n vaig anar pensant 
que al pas de tres, quatre o cinc mesos tornaria a casa meva, però després es va anar 
eternitzant. 

BIEL : 

L’Exiliat comença a marxar, ens ho diu el testimoni de la Maria Àngels Vayreda  

MONTSE :  

Vam travessar a poc a poc una ciutat morta. Pertot es veien ruïnes, desolació, gent que 
s’atapeïa pels carrers preparant-se a fugir en desordre. Els bombardeigs, ara que teníem el foc 
tant a la vora, s’havien fet incessants. Després, amb la nit closa, un gran silenci planà. Les 
portes i finestres es veien tancades i barrades; molta gent dormia tirada pels carrers, entre la 
runa dels edificis destruïts. Les branques dels arbres de la Rambla apareixien esqueixades per la 
metralla com si haguessin estat rompudes per un huracà. No podíem fer nit a cap dels nostres 
dos pisos ni al consultori perquè estaven ocupats pels refugiats del sud d’Espanya... Van xisclar 
les sirenes...  A la sortida, la carretera de França anava plena de gom a gom de gent fugint a 
peu... havent-nos d’obrir pas entre la gent atapeïda, la nostra marxa era lentíssima. 

BIEL :  

Què se’n farà de tots aquells éssers estimats que queden enrere en el moment d’exiliar-se, 
escoltem les paraules d’en Josep Pei. 

MARC : 

 Avi, tia petita, germans tots, a les vostres mans poso avui el tresor de la meva vida. La Remei i 
l’Albert no tindran, a partir d’ara, ningú més que vosaltres. Ja sé que és molt. Ja sé que allà on 
siguin també hi haurà el vostre escalf i la vostra acollença. Aquesta certitud m’ajuda a fer 
menys dolorosa la separació. Estimeu-los. Vosaltres sou tots bons i teniu bon cor. Ells també ho 
són i el seu cor batega amb el vostre. Feu-ne de tots un, i la vida, avui massa amarga, ens serà 
aleshores un xic més planera. L’Albert es troba en plena formació. Cuida’l avi! Que la meva 



absència no es faci notar gaire. Feu-me’n un home. Us ho demano amb devoció de creient. 
Amb tota la passió d’una ànima feta trossos.  

BIEL :  

L’exiliat comença a caminar...són paraules d’en Pere Calders.  

MARC : 

Caminem amb el cap cot, en silenci, amb el pensament ple de totes les coses que deixem 
darrera nostre. Quatre anys abans, en una excursió de vacances, jo havia recorregut aquest 
mateix indret amb una colla d’amics; era una de les èpoques millors de la meva vida i em sentia 
plenament feliç, tenia en vies de realització una de les ambicions que m’estimava més i estava 
a punt de casar-me. Amb la meva dona, dibuixant com jo, projectàvem els mobles de casa 
nostra i els fèiem construir a gust nostre; sentíem tan aferrat el benestar que ens semblava que 
no havia res al món que pogués desfer-lo. I en el transcurs de quatre anys m’havia casat, havia 
tingut un fill, havia nascut la revolta militar i conegut la guerra i la desfeta. Em veig obligat a 
fugir de tot el que estimo i tinc tanta ràbia i tanta pena que ploro amb els ulls ben secs i no em 
doldria gens morir-me. El Pirineu és ara l’esvoranc del gran esquinç que desfà Catalunya i amb 
ella la nostra vida. No podria explicar aquesta desolació que ens volta; tots estem una mica 
malalts per les nits passades al ras en aquestes muntanyes de neus eternes. Hi ha caravanes de 
ferits mal curats i amb carn gangrenada, que s’aguanten drets i caminen perquè els sosté 
l’obsessió de fugir. He vist dones i criatures mortes a la vora dels camins, de misèria, de fred o 
de cansament, i cares, milers de cares primes, pàl·lides, amb una resta de voluntat a la mirada, 
la mica de voluntat que ens resta a tots plegats per a seguir caminant. 

BIEL :  

L’exili és un camí que no es recorre sol, les persones, vingudes d’arreu es van aplegant, és tot 
un poble camí de l’exili, ens ho explica en Joaquim Aleixandri 

MARC :  

I a cada hora, a cada minut arriba més gent, en automòbils, camions, carros, motocicletes i 
bicicletes. Arriben també llargues corrues que van a peu. Per carrers i places hi ha rengleres de 
vehicles que destorben el pas. Soldats, obrers, pagesos, menestrals, funcionaris, polítics, tècnics 
intel·lectuals. De tot hi ha en barreja confusa. ‘Mig Barcelona és a Girona’, diu un amic 
barceloní. La frase, ja es comprèn, és hiperbòlica. Però no és exagerat de dir que ara conté 
Girona quatre o cinc vegades la seva població normal. I no són solament els barcelonins els qui 
van venint, sinó gent de totes les comarques de Catalunya i de totes les regions d’Espanya, les 
envaïdes i les que estan per envair 

BIEL :  

L’exiliat creua la frontera pensa que potser els seus neguits afluixaran...ens descriu el moment 
de travessar en Pere Calders. 

 



MARC : 

 En aquests moments sento una gran indiferència, una lassitud extremada que m'afecta tant 
l'esperit com el cos. Voldria acotxar-me en un llit ben tou, i dormir durant molt temps i potser 
no despertar-me mai més. A les quatre de la tarda obren la frontera i els gendarmes ens deixen 
passar. Vet aquí la terra de França, neta, tranquil·la, sense cap neguit que trenqui la quietud 
del paisatge. Les poques cases de pagès que veiem des de la carena estan senceres i les 
xemeneies fument amb una normalitat que ja gairebé desconeixíem. 

BIEL :  

Però l’immigrant quan arribar a terra estranya, veu la duresa d’unes condicions de vida que no 
s’esperava trobar, els camps de refugiats, ens ho explica l’Agustí Bartra. 

MARC :  

Haver estat vençut no era prou... No hi ha barracots, ni fustes per fer-ne, però cal fer quelcom 
pels dies ventosos i les nits fredes. Amb quatre o cinc mantes és possible de bastir una xabola, 
si les canyes ens arriben per a tots. Què hi fa que les xaboles hagin d’ésser tan baixes de sostre 
que només sigui possible de romandre-hi estès o assegut. Fa fred, fa vent. Que no plogui!... Els 
sostres de mantes deixen passar aviat l’aigua, i mentre la pluja duri hom tremolarà i petarà les 
dents. El llit de cada home és l’empremta que el seu cos ajagut deixa a la sorra... Al nord 
filferrades, al sud filferrades, a l’oest filferrades, a l’est... Encara ens queda el mar 

BIEL :   

Els immigrants reben moltes promeses d’ajuda però sovint no arriba, ens ho explica l’Agustí 
Centelles.... 

MARC : 

Avui fa cinc mesos que vam passar la frontera per entrar a França, aquesta França que tan 
malament s’ha portat amb l’Espanya republicana donant a milers de refugiats els tractes 
impropis del programa de que tan s’honoren de llibertat, igualtat i fraternitat. Ells, tan joiosos 
d’aquesta trilogia, han permès que milers d’homes restessin empresonats per les filferrades i 
les baionetes, vexats per la gendarmeria que ens diu soldats de xocolata, que et propina 
petades, empentes, insults, i sense medis per guarir-se de les “enfermetats” produïdes per 
aquest estat de vida, ferides encara dels fronts de combat d’Espanya 

BIEL :  

L’immigrant intenta sobreviure, guanyar-se la vida, sovint amb treballs absolutament precaris, 
treballs que ben poca gent faria i encara passa gana...tot i això acarona la voluntat de tornar a 
dedicar-se al seu ofici...ens ho explica la Mercè Rodoreda 

MONTSE : 

He fet bruses de confecció a nou francs i he passat molta gana. He conegut gent molt 
interessant i l'abric que duc és herència d'una russa jueva que es va suïcidar amb veronal. A 
Llemotges van quedar-se'm un ovari però el que no deixaré a França serà ni la meva energia ni 



la meva joventut, fins a cinquanta anys penso conservar un cert genre fregat [...] I, sobretot, 
vull escriure, necessito escriure; res no m'ha fet tant de plaer d'ençà que sóc al món, com un 
llibre meu acabat d'editar i amb olor de tinta fresca. Em sap greu no haver vingut amb 
vosaltres, m'hauria sentit més acompanyada, hauria treballat, em requen tots aquests anys 
inútils, desmoralitzadors, però me'n venjaré. Els faré útils, estimulants, que els meus enemics 
tremolin. A la més petita ocasió tornaré a fer una entrada de cavall sicilià. No hi haurà qui 
m'aturi. 

BIEL :  

Alguns immigrants després dels primer país que els acull encara han de marxar més lluny, ens 
ho explica l’Emili Blanch... 

MARC : 

En la travessia de l’Atlàntic Casablanca-Veracruz fórem obligats a fer escala a les illes 
Bermudes, on les autoritats angleses ens sotmeteren a llargs interrogatoris individuals en el 
curs dels quals un dia, de sobte, el capità del nostre vaixell ens va ordenar, de manera 
peremptòria, exercicis de salvament, enmig d’un espantós udolar de sirenes. Però no es 
tractava d’un exercici sinó d’una veritable temptativa de salvament. La veritat era que un 
submarí alemany havia transmès l’ordre al capità del Niassa de preparar-se per comparèixer 
quan el submarí sortís a la superfície. En saber la veritat de la situació vàrem continuar els 
esforços del salvament, amb l’ai al cor però disciplinadament, i quan ja estàvem a punt de 
pujar als bots salvavides, veiérem estranyats com el submarí, que ja havia fet superfície, 
tornava a submergir-se ràpidament. El canvi radical de la situació era degut a que una 
esquadreta d’avions bombarders nord-americans s’estava apropant a gran velocitat i a la poca 
estona varen començar a llançar càrregues de profunditat explosives que aixecaven unes 
columnes d’aigua fantàstiques. No ens poguérem enterar de com va acabar la persecució 
perquè el Niassa va posar-se en marxa ràpidament, allunyant-nos del perill [...] A Veracruz ens 
esperava l’expresident del Tribunal Suprem de Catalunya, senyor Josep Andreu i Abelló el qui 
[...] va acompanyar els nouvinguts fins a ciutat de Mèxic, on va començar la penosa i àrdua 
empresa de cercar feina i un allotjament privat 

BIEL : 

 Els pensaments envers els exiliats, escoltem les paraules d’en Pau Casals. 

MARC :  

Uns dies després del concert a l’Albert Hall m’invitaren a tocar a l’estudi de la BBC  i a 
transmetre un missatge als meus compatriotes catalans. Després de l’actuació en apropar-me 
al micròfon, no podia dir una paraula –el moment era massa emocionant-. Vaig encendre la 
pipa a veure si em confortava i m’ajudava a recuperar la veu: “El meu pensament està amb 
vosaltres, volguts compatriotes, amb els exiliats i amb aquells qui viuen a la terra estimada. .. 

BIEL :   

L’Exili dels que tenen menys recursos...sentim les paraules de l’Emili Blanch 



 

MARC : 

L’exili és trist i dur i amb la negra perspectiva de l’esdevenidor. Per a uns, els pobres, els 
honestos o els tontos, és esgotador i és la pèrdua de les il·lusions més estimades, és 
l’enfonsament de tota la vida. [...] D’altres, persones que a Espanya o a Catalunya no eren res, 
aquí a França mangonegen i porten la direcció de les coses. [...] D’altres per temença a les 
responsabilitats que a Espanya se’ls pugui exigir, viuen esplèndidament per França, Anglaterra 
o Amè rica. D’altres, perquè s’han situat i s’han creat una posició, sigui per llur intel·ligència, 
sigui per llur diner, sigui pel que sigui, el resultat és el mateix, aquests no tenen pressa perquè 
s’arregli l’assumpte. Els únics que sentim l’enyorança, la pèrdua, els nervis que aquest exili és 
llarg, pesat i dur, som els de sempre, els que ens hem de guanyar la vida terriblement amb 
treballs als quals no estàvem acostumats i els que tenen llur família a l’altra part de la ratlla. 
Perquè, no ens enganyem, hi ha pocs dels alts personatges que hagin deixat la seva esposa i 
fills a Espanya. Nosaltres veníem a peu i ells anaven amb cotxe, i ells continuen anant a cavall i 
nosaltres a peu 

BIEL :  

La desesperança de l’exiliat, en Joaquim Aleixandri... 

MARC : 

I jo ¿per què he de lluitar? Tot al llarg de la meva vida ha estat una lluita constant, ferotge, 
aferrissada, jamais el meu coratge ha estat feble, fins avui. Però jo he lluitat per un ideal, he 
lluitat per una causa que creia justa, he lluitat per enlairar-me, he lluitat perquè dintre meu 
sentia les ànsies de renovació i perquè la meva vitalitat no em permetia està quiet... i quan 
totes les esperances de joventut s’han vist estroncades, quan totes les il·lusions han caigut per 
terra, quan tot ha estat perdut, jo he lluitat i he lluitat perquè tenia al meu costat una persona 
aïmada, perquè tenia la meva esposa; però avui, però avui, per qui lluitar, per qui lluitar, la 
lluita no té cap significació... cap fita... cap horitzó [...] És per aquest motiu que la nostra vida 
és trista i fosca, doncs no podem tenir res d’allò que desitjaríem 

BIEL :  

També es produeix el retorn de l’exiliat, encara que hagin passat tants i tants anys, unes 
paraules del mateix Joaquim Aleixandri. 

MARC : 

Jo no em penedeixo d’haver passat un mes i mig a casa nostra i de la satisfacció i el 
contentament de trepitjar, després de 40 anys, la terra catalana [...] Després de 40 anys d’exili i 
a la meva edat sols es desitja una cosa: tornar a veure la Pàtria i la família, i després, passi el 
que passi. Jo he tornat a Catalunya i us he vist a tots vosaltres. És tot el que desitjava... 

 

 



JORDI : 

Tornem al nostres dies. A vegades cal comparar coses que no són comparables. Passem ara a 
un tema que s’assembla a coses que hem descrit: la fugida de milions de refugiats de Síria, de 
l’Iraq i d’Eritrea....pensem-hi..... 

Tornem a veure imatges que ens porten sens cap dubte als fets que hem descrit anteriorment. 
Fronteres tancades, camps de refugiats, dolor, desesperació, mort. La humanitat no n’aprèn. 

 Avui és un dia de sensacions, d’enaltiment d’un orgull, del  record d’una derrota, de records en 
general,  de sentir-se català.  És indiferent els pensaments que hom pugui defensar...No podem 
deixar que el  ser català ens ho presentin com un problema, que persegueixin de manera subtil 
la nostra llengua, que en una democràcia, sent independentista o volent continuar pertanyent 
a Espanya , no puguem expressar-ho votant, i tantes altres coses que ara mateix us puguin 
venir al cap, tants pensaments.... Perquè, al final, ens demanaran que oblidem ser catalans, i 
això, amics meus, no pot passar mai. No hem d’oblidar el que va passar, que va començar fa 80 
anys i que hem sentit avui per veus de testimonis. No podem viure un exili en nosaltres 
mateixos, perquè l’exili pot ser exterior però també interior, fa vuitanta anys en va començar 
un d’exterior alhora que també interior com a catalans, ara, no en tenim com a poble, d’exili 
exterior, però no permetem que ens aboquin a un exili interior renunciant a ser catalans, això 
mai més. 

 


