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Pròleg

Pròleg

Enguany es compleixen poc més de setanta anys de la fi de la guerra civil i de la 
desfeta individual i col·lectiva més greu patida per Catalunya i els seus ciutadans 
en l’època contemporània. Fa també més de setanta anys que centenars de milers 
de republicans, catalans i espanyols, van emprendre el camí de l’exili travessant, 
molt sovint a peu, els Pirineus en un febrer particularment fred i inhòspit. Era, 
com va escriure Antoni Rovira i Virgili, una desfeta absoluta, perquè “aquesta ve-
gada el cop no és solament militar, polític i administratiu. No va contra la clofolla 
de l’organització legal, sinó contra l’esperit, la idea, la cultura, la força i la vida de 
Catalunya. Es vol destruir, no sols l’edifici polític, ans encara, l’ànima nacional. El 
cop va contra la Catalunya-nació, contra la civilització catalana”. Era, en definiti-
va, la desfeta de tot un poble que, com la resta de pobles d’Espanya, seria sotmès a 
una brutal repressió i contra el qual la dictadura duria a terme un veritable “intent 
de genocidi cultural” (Josep Benet).

Set dècades després d’aquells dramàtics esdeveniments, resta pendent encara 
un més ampli reconeixement de l’exili republicà. Aquells milers de dones i homes 
que “una nit de lluna plena / remuntàrem la carena / lentament sense dir res. / Si 
la lluna feia el ple / també el féu la nostra pena” (Joan Oliver —Pere Quart—) per 
prendre el camí de l’exili eren —són— l’expressió de la dignitat de tot un poble, 
que fou derrotat, però no vençut. En els moments més negres, difícils i terribles 
de la dictadura, l’exili va mantenir viva la flama d’una llengua i una cultura que 
en terres catalanes maldava clandestinament per no desaparèixer. I, amb totes les 
dificultats derivades del context bèl·lic mundial i de les inevitables i lamentables 
picabaralles dels partits i les organitzacions republicanes, l’exili va mantenir en 
peu unes institucions i uns anhels de llibertat que el cop d’estat del 18 de juliol 
del 1936 va anorrear després d’una cruenta guerra civil. En definitiva, avui no 
seríem el que som sense l’aportació d’aquells milers de ciutadans i ciutadanes, so-
vint anònims, que malgrat la derrota, l’expatriació i patir un context summament 
advers, donaren testimoni de la voluntat de pervivència de tot un poble i d’uns 
ideals republicans i de llibertat.

Els camps de concentració francesos, primer, i els camps de concentració i 
d’extermini nazis, poc després, no aconseguiren doblegar la voluntat de lluita dels 
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republicans espanyols i catalans, que es va manifestar en la seva activa participa-
ció en la resistència francesa i en l’alliberament d’Europa. Des de França, des de 
Mèxic, des del Regne Unit i des de molts altres països, els exiliats contribuïren de-
cisivament a mantenir durant dècades l’esperança del derrocament de la dictadu-
ra, del retorn i de la recuperació de les llibertats. Les seves accions, el seu testimoni 
es va escampar arreu, des de les Nacions Unides fins als casals, i es van multiplicar 
les iniciatives contra el reconeixement i el suport de la comunitat internacional a 
la dictadura. I, tanmateix, la recuperació de les llibertats a casa nostra fou gasiva 
amb el reconeixement de l’aportació de l’exili en la lluita contra la dictadura, 
perquè el record de la guerra civil i les seves conseqüències llastava aquella repa-
ració. De fet, ha calgut esperar tres dècades de normalitat democràtica perquè, 
tímidament, comencessin a prendre cos les primeres mesures legislatives de reco-
neixement de l’aportació de l’exili en la lluita contra la dictadura i la restauració 
de la democràcia. És per això que molts testimonis de l’exili s’han perdut en l’oblit 
i potser ja no som a temps de recuperar-los. El temps passa inexorablement i ha 
estat poc agraït amb aquells que un dia, a contracor i derrotats, es van veure obli-
gats a abandonar el seu país per, en molts casos, no tornar-hi mai més.

Afortunadament, en els darrers anys s’han multiplicat les iniciatives per re-
cuperar una part de la memòria dels exiliats en forma de memòries, fotografies, 
cartes, documentals, etc., però queden encara molts buits per omplir. És per això 
que quan el 2007 Llorenç Rubió, nét de Josep Rubió, un soldat republicà nat a 
Bellcaire d’Urgell (la Noguera) el 1905 que va passar els primers moments de 
l’exili reclòs al camp de concentració del Barcarès, es va adreçar al Centre d’Es-
tudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona (CEHI-UB) amb la 
versió a màquina del manuscrit redactat pel seu avi al camp de concentració del 
Barcarès entre el 20 de maig i el 10 de juliol del 1939 no vam tenir cap dubte 
de la necessitat de donar a conèixer aquell testimoni inestimable. L’obra de Josep 
Rubió aportava un valor afegit a la bibliografia i els testimonis sobre l’exili repu-
blicà. D’una banda, a diferència del que succeeix sovint, es tractava del testimoni 
d’un soldat republicà sense responsabilitats polítiques d’alta volada, és a dir, era 
molt més representatiu del col·lectiu d’exiliats anònims que es van veure obligats 
a travessar la frontera amb França al febrer del 1939. De l’altra, era el testimoni 
d’un grup de veus diverses que tenien en comú el lloc de naixement a escala local 
i comarcal. Finalment, era una descripció de primera mà de la vida i l’organització 
del camp del Barcarès en els mesos immediatament posteriors a la fi de la guerra 
civil a Catalunya. En definitiva, es tractava d’un testimoni que enriquia el nostre 
coneixement de l’exili i que, per tant, encaixava perfectament tant en els objec-
tius de treball que el Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat 
de Barcelona (CEHI-UB) desenvolupa amb el suport del Memorial Democràtic 
com amb els objectius d’investigació del grup de recerca del qual sóc investigador 
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principal, “El franquisme a Catalunya: institucionalització del règim i organit-
zació de l’oposició (1938-1979) (2)” (HAR2009-10979). Així, doncs, la decisió 
de fer públic el manuscrit original de Josep Rubió no admetia dubtes i, gràcies a 
la gentilesa de l’editorial Cossetània i del seu director, Jordi Ferré, aquella decisió 
és avui una realitat. En les pàgines que segueixen, el lector hi trobarà un ampli 
estudi introductori d’Elisenda Barbé, “Escriure per sobreviure: diari d’un exiliat 
al camp del Barcarès”, que ajuda a contextualitzar l’exili republicà, el manuscrit i 
el seu autor, i el relat complet de les vivències dels exiliats republicans en el camp 
de concentració del Barcarès durant la primavera i l’estiu del 1939 segons el testi-
moni de Josep Rubió. Així mateix, s’hi inclou un epíleg amb la transcripció de la 
correspondència entre Pau Casals i Josep Rubió durant la dècada dels quaranta.

Antoni Segura i Mas
Director del Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI-UB)

Universitat de Barcelona
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Fa més de tres mesos, a la població vallespinenca que evoca tants i tants records 
encara, Prats de Molló, coincidíem en l’èxode procedent de la guerra espanyola 
cinc refugiats pertanyents a distintes unitats militars; tots, de dret o de fet, fills del 
mateix poble lleidatà: Bellcaire d’Urgell.

De Prats de Molló als Banys d’Arles, d’ací al Camp Provisional del Barcarès, 
més tard al Camp Definitiu del mateix nom, els cinc companys ens hem anat 
retrobant i junts hem anat coincidint amb altres companys fins a formar un grup 
d’onze components, el Grup B, unit, per raó de naixença o de veïnatge, en veri-
table companyonia.

No és pas el reduït nombre d’onze la massa total de residents o antics veïns de 
Bellcaire emplaçats avui a la República Francesa. Les facilitats que ens ha ofert la 
premsa i el Servei de Correus de França ens ha descobert que als altres camps mi-
litars hi ha prop de 20 companys que, si es trobessin a Camp Definitiu, formarien 
part del Grup B.

Als camps de refugiats civils també hi ha companys nostres. En quin nombre? 
El considerem reduït, afortunadament, però amb tot trobem en aquesta reducció, 
ja a hores d’ara d’una manera ben visible, dolorosos buits, aquells que podrien 
omplir els nostres familiars més directes, aquells familiars als quals el nostre exili 
ha de comportar greus trastorns.

A nosaltres, combatents espanyols, ens ha recaigut la missió històrica de de-
fensar els principis de la llibertat i la democràcia en una guerra civil moderna, 
potser la més esgarrifosa, la més inhumana, la més cruenta de totes les guerres 
civils que fins avui s’han produït.

Cap dels components del grup B no hem assolit càrrecs militars ni governatius 
del més petit relleu dins la República espanyola. Podem parlar com a soldats o 
com a senzills ciutadans, i en intentar donar a conèixer el nostre pensament, ho 
fem amb la millor serenitat d’esperit, amb el mínim d’impediments, amb la màxi-
ma sinceritat, amb un mínim d’orgull, tal com correspon a uns homes lliures i de 
cor. Les privacions de l’exili, la severitat dels camps de concentració, no han atuït 
el nostre ànim, no ens han deprimit. Al contrari, constitueixen un estimulant per 
a la reflexió pròpia.

A manera de prefaci
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El nostre objectiu no consisteix precisament a voler parlar de la guerra civil es-
panyola, sinó d’una realitat que en deriva. El nostre objectiu és parlar dels camps 
de concentració francesos (i en particular del del Barcarès), vist a través d’un 
reduït grup de combatents.

Si la nostra visió és equivocada podran comprovar-ho els qui hagin viscut 
al Camp, aquells que sense fer vida campamental han estat contínuament en 
contacte amb els nostres compatriotes acollits entre les filferrades i, finalment, 
totes les persones que sentin l’interès de preocupar-se pels problemes espanyols 
de postguerra.

El Barcarès, 25 de maig del 1939
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Capítol 1

La descoberta d’una ciutat

un 19 de maiG d’importància molt relativa

Durant la tarda del 19 de maig, reunit el Grup B, es lliurava formalment a una 
profunda meditació.

La data 19 de maig té un valor simbòlic per al Grup B, perquè és impossible 
que ningú pertanyent a una petita població oblidi la data en què s’escau aquella 
festa profana i eminentment popular que tants avantatges porta en si mateixa, i 
quasi cap inconvenient pot imputar-se-li.

El nostre lloc de reunió ha estat îlot T, barraca 19. Aquest any 1939, doncs, 
també nosaltres, el Grup B, hem celebrat la festa major de poble, una festa major 
de camp de refugiats, insospitada sens dubte. Les circumstàncies ens han afavorit, 
i creieu-ho, gairebé hauríem d’avergonyir-nos de la nostra calaverada. El menú 
fou aquest:

 Xocolata amb llet……………………… suficient
 Pa bo…………………………………… a discreció
 Cafè amb sucre………………………… pot per comensal
 Tabac Scaferlati i cigarretes Gauloises … suficients

Nosaltres, el Grup B, tenim la impressió que els comentaris de sobretaula 
després de l’àpat, comentaris sobre el passat, el present i el futur, que miren de 
copsar-se a través de les pàgines que segueixen, tenen un xic més de sobrietat que 
els comentaris clàssics de festa major en temps normals, perquè el nostre ambient 
festiu no ha estat pas rialler, de bullici i de disbauxa, sinó dur i autènticament rea-
lista. I per què no discutir o donar a conèixer aquest realisme que ens envolta?

Com que el govern francès no ha perdut el sentit de la tolerància i no fabrica 
l’opinió pública com succeeix a casa dels totalitaris, el poble gal no es posarà mai 
d’acord a batejar-nos a tots nosaltres amb un mateix nom genèric. Per a uns som 
republicans, per a altres, rojos i, per a segons qui, combatents o refugiats. A nosal-
tres ens té molt poc preocupats aquest problema de denominació.

Apaivagada la revolta que la nostra fugida en massa de Catalunya ha reportat a 
França, un major sentit de comprensió i de convivència sembla que ens arriba del 
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món exterior. Allò que era recel i curiositat, repulsió i afecte del poble francès, ha 
seguit el seu camí en un ben entès humanisme. Nosaltres n’estem aïllats, d’aquest 
admirable poble francès, que tant pesa en la civilització europea.

El nostre aïllament, però, no és absolut. Antigues coneixences han respost 
d’una forma ben sol·lícita i constant a la nostra discreta crida. A alguns antics 
coneguts de França, algun dels components del Grup B els deu reconeixement 
infinit pel seu ajut a la nostra situació, des de tots els punts de vista que hom 
podria esperar i admetre.

L’acolliment del poble francès envers el refugiat espanyol no s’ha limitat al 
compliment de l’atenció que pot derivar-se d’una antiga coneixença, d’una antiga 
amistat o parentiu. Hi ha algun cas de força poètica ben expressiva, que constitueix 
la mateixa sal de la vida del camp.

La primera festa que els combatents republicans espanyols es trobaven al 
Camp Provisional del Barcarès: tres joves franceses d’una població veïna d’ací es 
presentaven al parloir del camp i demanaven dos companys refugiats, als quals no 
coneixien de res. Els portaven paper d’escriure i els oferien el seu ajut en tot allò 
que els fos possible. Els dos refugiats no sabien avui encara, passats dos mesos, 
com les senyoretes Bobo, Barro i Mauri s’ho van fer per saber el nom dels interes-
sats, i és molt possible que mai no puguin desxifrar aquesta incògnita.

Bobo, Barro i Mauri han continuat venint a totes les festes al Barcarès. El 
seu viatge no és fet sense sacrificis. Les tres amigues, de posició ben discreta pel 
que hem anat sabent, fan el viatge amb bicicleta i desafiant sovint, al llarg d’una 
dotzena de quilòmetres, el fort vent, que setmanes seguides deixa sentir els seus 
efectes a aqueixa banda del litoral mediterrani. La seva acció portava bàlsam al cor 
i frescor a l’esperit dels refugiats.

Al costat d’això, que com hem dit fa poc constitueix la sal dels camps de 
concentració, el refugiat té els seus perills, les seves penombres, l’envolta alguna 
d’aquelles coses que sols s’han inventat per amargar la vida dels humans i de les 
quals, ai las!, hom no ha pogut prescindir mai.

Evidentment, és impossible viure sense un ordre, sense una disciplina. L’or-
ganització militar, la nostra mateixa guerra ho ha demostrat prou, és infructuosa 
sense una disciplina inflexible.

El combatent republicà dels camps de concentració francesos està sotmès a 
dues menes de disciplina: la del comandament espanyol i la del comandament 
francès. La primera és exercida amb una certa plasticitat, té tots els tons suaus i de 
discreció imaginables, no obra per compte propi, sinó per delegació.

La segona té totes les característiques militars dels temps de pau, totes les 
incongruències, amb la particularitat que un problema idiomàtic la fa esdevenir 
més seca del que seria, si el disciplinat pogués fer defensa verbal de la seva causa.

El comandament espanyol té una tasca ingrata per acomplir. El seu paper 
és difícil. Per la seva condició de vençut, es troba en pla d’igualtat amb els seus 
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subordinats. El camp de concentració francès ha estat el centre d’expansió de ran-
cúnies comprimides, de malfiances acumulades contra certs quadres de direcció 
de l’exèrcit republicà espanyol. La cosa ha arribat a tenir les seves manifestacions 
cridaneres, però les dificultats no han estat difícilment superables, al contrari.

A hores d’ara la principal dificultat que té el comandament republicà espanyol 
no és pas l’entesa amb els seus compatriotes, sinó l’entesa amb el comandament 
militar francès.

La disciplina d’aquest darrer comandament, d’una manera directa, no deixa 
sentir sempre la seva influència sobre el soldat republicà espanyol. El garde-
mobile, aquest home escollit per la seva estatura, per la seva condició d’antic mili-
tar de l’exèrcit metropolità francès, roig de cara, que sempre porta el clatell pelat, 
que té una veu prima massa atenorada, que vesteix un uniforme de gust discuti-
ble, que tracta severament el mateix soldat de la República Francesa, és un home 
sovint tractable, el qual, més d’un cop, si sap quatre mots castellans, cerca conver-
sa i tracta amb el refugiat, en els moments en els quals està lliure de servei.

El garde-mobile en servei regular o en servei especial és un xic diferent. Es fa 
menys assequible al refugiat, no admet que ningú es rigui d’ell. És un fenomen 
característic de tota autoritat militar, és com un reflex de classe. 

Quan el garde-mobile en funcions us diu “bon!”, és que la cosa va molt bé. 
Quan us diu “Allez!”, és millor que militarment feu mitja volta, sense precipita-
cions. Quan us diu “Allez-hop!”, obreu en conseqüència i a pas lleuger.

Del sergent de gendarmeria, de l’oficial de gendarmeria sobretot, val més no 
parlar-ne. L’oficial du garde-mobile sempre està de servei pel refugiat i de servei 
accidental moltes vegades, que és pitjor.

la descoberta d’una ciutat

Tot règim disciplinari de tipus militar no és possible imaginar-lo sense el con-
següent quadre de sancions. En aquest sentit, el criteri que sembla establert en la 
nostra vida campamental és autènticament expeditiu. Una sola classe de càstig, 
un sol departament de càstig: el que hom designa amb el nom d’hippodrome. A 
tot aquell qui fa un mancament o se li atribueix caldrà que faci una estada més o 
menys llarga a l’hippodrome.

Segons la severitat del chef du champ es fa més o menys ús d’aquest racó destinat 
a servir de cambra de càstig. I no es tracta pas de cap cambra, precisament, sinó 
d’un encerclat de filferrada fet a peu de mar, on el castigat ha de romandre sense 
abrigalls personals, sense barraca i sense alimentació de cap mena. L’hippodrome 
és una realitat que plana sobre tots els refugiats, perquè una confusió idiomàtica 
mateix pot portar-vos-hi. El mínim perill el teniu no movent-vos del domicili.

Però, com és fàcil de comprendre, un domicili amb un mínim tan reduït de 
comoditats i d’encants com és un espai de quatre metres quadrats en una planta 
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baixa no és fet per a molts refugiats, habituats a menar una vida d’intens treball 
corporal. Quatre metres quadrats és l’espai que correspon a un home malalt o ma-
laltís, no l’espai que necessita un home en possessió de totes les facultats físiques.

Al costat dels domicilis col·lectius hi ha, a cada îlot, el terreny públic adjacent a 
les construccions domiciliàries. Aquest terreny representa per al refugiat la galeria 
i el pati del domicili urbà. En realitat, cada îlot té galeries i un pati comú gens 
esquifit, però asfixiant, tanmateix. Els homes hem heretat aquest mal costum de 
trobar-nos millor fora de casa que a la pròpia llar i els rojos no constituïm una 
excepció a la regla. Els rojos tenim necessitat de sortir de casa.

I aquest sortir de casa consisteix a fer un curt passeig per les artèries principals 
de la ciutat de refugiats, consisteix per a molts a entretenir-se en les novetats del 
dia que apareixen al marché.

El mercat de Camp Definitiu del Barcarès s’ha produït de manera espontània 
i té la força de tot allò autènticament espontani. És un costum ja tradicional de la 
ciutat mòbil construïda ací, és tan vell com la mateixa ciutat, i el seu arrelament 
és profund. Exterminar-lo avui és francament impossible: d’una manera o altra 
subsistirà i es mantindrà mentre la ciutat es mantingui.

Al mercat hi ha tres categories de persones francament diferenciables: els co-
merciants d’ofici, els compradors concurrents i els curiosos.

L’instint comercial ha quedat ben viu entre els supervivents republicans de 
la guerra espanyola. Nosaltres no podem amagar una lleugera simpatia pels co-
merciants d’ofici establerts a la ciutat. A còpia de moltes proves d’intel·ligència, 
constància i valor, els comerciants d’ofici han vençut els nostres escrúpols a ad-
metre el mercantilisme. Els nostres principis han trontollat sorollosament davant 
d’aquesta realitat viva que representa el marché de Camp Definitiu, nom veritable 
de la ciutat. Marché que es forma invariablement, malgrat tots els inconvenients 
climatològics i disciplinaris, a la cruïlla de dues artèries de la ciutat: l’artèria que 
serveix de drenatge normal als îlots Q i R i la perpendicular a l’anterior, la dels 
îlots K i L. Proposem que es doni el nom de cruïlla del Mercat a la que es forma 
entre els îlots Q, R, K i L de Camp Definitiu.

Hi ha comerciants establerts pel seu compte, n’hi ha que s’han constituït en 
associació, n’hi ha que sols presenten a la venda els productes de fabricació pròpia 
(del productor al consumidor) i n’hi ha que són senzills comissionistes, vulgars 
agents de venda.

Els progressos de la classe comercial han estat notoris. L’individu establert pel 
seu compte ha passat de la capsa de cartró o de llauna, guardada casualment al 
macuto, al calaix de fusta penjat al coll amb cordills o corretja i, finalment, a la 
parada amb tots els ets i uts.

Les parades corresponents a les associacions comercials que disposen d’algun 
capitalet són instal·lades amb tota classe de precaucions, per tal que quedin a 
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cobert de tota alteració de l’ordre públic. La parada és a l’interior dels îlots i el 
lliurament dels productes objecte de transacció és fet a través dels clars que deixen 
les filferrades.

Poc després del toc de diana, a les sis del matí, la major part de les parades 
principals ja s’han instal·lat, i no és fins al capvespre que es retiren. Durant tot el 
dia, de la sortida a la posta de sol, hom pot adquirir al mercat tot allò que fa falta 
per viure bé.

El que té més èxit són els bocadillos i les cigarretes. Hom ha trobat la manera 
de fer 10 truites d’un sol ou, truites que, vistes entremig de les dues llesques de pa 
bo amb què el bocadillo és presentat, fan la boca aigua. La sinceritat dels comer-
ciants és sempre sospitosa, i en això radica el seu art precisament, a saber fer viure 
el públic content i enganyat si cal.

Amb el tabac passa una cosa curiosa. Un paquet de Gauloises de 20 cigarre-
tes a l’estanc costa 3 francs i 50 cèntims. Doncs bé, per la petita quantitat d’un 
franc hom pot adquirir al marché 20 cigarretes amb tabac de la mateixa qualitat 
que el gaulois. És clar que sempre hi ha comerciants poc escrupolosos, només 
ells saben com s’ho han fet per barrejar te amb tabac. Tot i això, el nombre 
d’aquests comerciants és reduït i la dignitat comercial de la nostra ciutat no els 
toleraria.

Els comerciants per compte propi ofereixen moltes més coses que bocadillos 
i tabac. A disposició del públic comprador tenen xocolata, mantega, sucre, be-
gudes, etc. El mercat exterior els facilita tots aquells productes que tenen més 
sortida, perquè a la nostra ciutat els comerciants estan exclusivament al servei de 
les necessitats de la població i no pensen a fer ús d’aquells grans trucs de propa-
ganda per ensibornar incauts, per crear artificialment un esnobisme nociu, amb 
finalitats lucratives.

La nostra ciutat és realista i és lliure. Hi mana el poble, llevat dels moments 
en què mana el gendarme, que imposa una espècie d’estat de guerra circumstan-
cial que ja fóra un record borrós de casa nostra si no continués encara aquesta 
dificultat d’idioma, que és la nostra permanent preocupació. Si la nostra ciutat 
no tingués plena consciència que desapareixerà molt aviat, en virtut de la llei dels 
homes i de les obligacions que imposa l’estructura econòmica del món, ja hauria 
mirat de resoldre aquest problema de llengües.

Una de les coses que té resoltes la nostra ciutat és el mercat d’importació de 
tots els productes alimentaris que demanen els consumidors. Les cases proveïdo-
res dels nostres comerciants establerts per compte propi són les dels principals 
centres departamentals de França. Camp Definitiu té prop de 40.000 habitants, 
tots majors d’edat i que constitueixen una mateixa família. Aquesta família, si bé 
ha resolt el problema de la vida amb un mínim d’exigències pràctiques, tanmateix 
té unes necessitats de consum que sols la importació pot resoldre.




