
Els historiadors solen explicar les guerres com un enfrontament entre
pobles, milícies i poders; però, en el fons, totes les guerres tenen com
a protagonistes persones molt concretes, homes, dones i nens amb
ànima, de carn i ossos, i els seus drames són allò que constitueix la

veritable dimensió catastròfica de tot conflicte bèl·lic. Avui ens ha semblat
que podíem posar l’exemple d’un intel·lectual europeu d’enorme categoria,
jueu-alemany, narrador i assagista, i, segurament, el més gran crític literari
que vagi donar el molt trasbalsat segle passat: Walter Benjamin.

Benjamin se’n va anar d’Alemanya l’any 1933, just arran l’ascensió
del nacional-socialisme i de Hitler al poder; i, en vista de la situació al seu
país natal, es va quedar a París, lloc en què, bàsicament, va redactar els
seus assaigs sobre Baudelaire i va recollir milers de citacions per a la
redacció del que només s’ha pogut editar com a projecte: L’obra dels
passatges. L’any 1939, quan va esclatar la guerra, Benjamin va ser tancat
en el camp de concentració francès de Clos Saint-Joseph, prop de Nevers,
d’on va ser alliberat el mes de novembre del mateix any, malgrat el règim
col·laboracionista i antisemita de Vichy. Va tornar a París i va començar
a redactar les famoses Tesis sobre la filosofia de la història (traducció
catalana a Ed. Genérico, 2007), però la persecució alemanya el va portar
a fugir cap a la França Sud. Va estar a Lourdes el mes de juny, i després a
Marsella, on va coincidir amb Arthur Koestler, que el sobreviuria una
colla d’anys, i al qual va oferir la meitat de les 62 dosis de morfina que
duia a sobre. Li va dir a Koestler, que degué parlar-li del suïcidi com a
última solució, aquestes paraules: “Quedi-se-les, per si un cas”. L’altra
meitat se la va quedar ell, perquè la necessitava pels problemes de cor que
arrossegava des de feia temps.

A Marsella va aconseguir, pels bons oficis de Max Horkheimer, un
visat per traslladar-se als Estats Units —vegeu el film Casablanca—, lloc
en què ja havia plantat seu l’Institut per a la Investigació Social, liderat
per aquest mateix i Theodor W. Adorno. El mes de setembre de 1940 va
passar a Banyuls-sur-Mer, amb la intenció de travessar els Pirineus per
l’anomenada ruta Líster, que encara es pot recórrer. L’alcalde de Ban-
yuls, socialista, el va ajudar en aquesta empresa, i també va fer-ho la

dona que ens ha deixat el
document més fiable sobre
aquesta travessia: Lisa
Fittko, que després va aju-
dar molta més gent a pas-
sar a Espanya. La tarda
del 24 de setembre, Lisa
Fittko, Benjamin, la senyo-
ra Henny Gurland, el fill
d’aquesta i, segons que
diuen, tres dones fugitives

més, van fer una mena “d’assaig” de la travessia dels Pirineus. Van
caminar cosa de quatre hores, fins a una clariana, encara lluny de la
frontera franco-espanyola, per conèixer el terreny. La intenció era tornar
a Banyuls, i fer l’endemà l’excursió definitiva. Però Benjamin es va
quedar, tot sol, en aquella clariana, sense roba d’abric ni aliments, sempre
acompanyat de la misteriosa maleta de viatge, de color fosc, semblant a
aquells maletins que abans feien servir els metges. Segons tots els testimo-
nis, Benjamin hi duia un manuscrit que no volia que es perdés de cap de
les maneres. L’endemà, dia 25, la resta dels expedicionaris van tornar a
reunir-se amb ell. Van passar treballs a fer la ruta, i van arribar el mateix
dia 25 a Portbou, a entrada de nit: van estatjar-se tots a l’Hotel-Fonda de
Francia, Benjamin en una habitació que donava a un pati interior, sense
vistes, que encara podia visitar-se (previ pagament d’una propina genero-
sa) fa uns quants anys: l’hotel va ser enderrocat en fa dos o tres, i ara
s’alça, al seu lloc, un bloc de pisos.

Els gendarmes espanyols van comunicar a tota la colla que, degut a
una ordre —just del dia abans!— dels governs alemany i francès, amb la
connivència del règim franquista, tota persona que passés a Espanya
sense un visat de sortida de França, seria deportada immediatament,
altra vegada, a territori francès. En saber això, aquella mateixa nit proba-
blement, potser l’endemà al matí, Benjamin es va prendre la morfina que
duia, i va passar tot el dia 26 al llit de mort. El metge del poble, Ramón
Vila-Moreno, el va visitar fins a quatre vegades, i aquell mateix vespre va
certificar, cap a les 22h., la mort de Benjamin. Segons l’informe judicial,
Benjamin duia al maletí famós, mai recuperat, sis fotografies-carnet, una
radiografia, una pipa d’ambre, unes ulleres amb muntura de níquel amb
l’estoig, unes quantes cartes i uns quants diaris vells. De manuscrit, no
se’n va parlar mai. És possible que la senyora Gurland, la més pròxima a
Benjamin, l’hagués agafat prèviament, i que el destruís, també possible-
ment, per evitar complicacions. Segons el parer de molts especialistes,
podia tractar-se d’una còpia augmentada de les Tesis de Filosofia de la
Història, l’esborrany de les quals ens va pervenir gràcies a Georges
Bataille, que l’havia guardat a la Biblioteca Nacional de França. Benja-
min va ser enterrat com a cristià —perquè les autoritats van malentendre
el seu nom, i van llegir Benjamín [sic] Walter, en comptes de Walter
Benjamin—, el dia 28, al cementiri de Portbou, en un nínxol llogat per
cinc anys; després d’aquest lapse les seves restes van ser llançades en
una fossa comuna. Al lloc on se suposa que descansen, hi ha una placa
que cita un passatge de les Tesis esmentades: “No hi ha cap document
de cultura que no ho sigui també de la barbàrie”. És la discontinuïtat
històrica que Benjamin hauria volgut veure, algun dia, superada.

“No hi cap document de
cultura que no ho sigui
també de la barbàrie”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

La mort de Walter
Benjamin

JORDI LLOVET

Són molts els llibres que els
historiadors han consa-
grat a analitzar els primers
anys del franquisme a Ca-

talunya. Gairebé totes les temàti-
ques disposen d’alguna aproxi-
mació. Per això es fa difícil fer
una tria. La que segueix privile-
gia les referències a Barcelona i
als moments més immediats a la
fi de la Guerra Civil. Aquell
1939 que molts qualifiquen com
un any zero.

� Rafael Abella, Finales de
enero 1939, Barcelona cambia
de piel, Barcelona, Planeta,
1992. Fidel a l’estil que ja ha-
via utilitzat en llibres ante-
riors sobre la vida quotidiana,
l’autor ofereix múltiples testi-
monis (franquistes i republi-
cans) que expliquen com van
viure l’entrada franquista a
Barcelona.

� Aracil, R.; Segura, A; Oliva,
J; Pont, M., Empresaris de la
postguerra. La Comisión de In-
corporación Industrial y Mer-
cantil n.2, 1938-1942, Cambra
Comerç, Barcelona, 1999. Re-
cerca que tracta un dels temes
menys estudiats fins ara. Com
s’ho van fer els empresaris a
partir de 1939 per recuperar les
empreses col·lectivitzades. I
també com aquest procés es va
aprofitar per passar comptes.

� Josep Benet,, L’intent fran-
quista de genocidi cultural contra
Catalunya, PAM, Barcelona,
1995. 534 pàgines. Basat en Cata-
lunya sota el règim franquista,
editada el 1973 per les Editions
Catalanes de París, es tracta del
primer intent àmpliament docu-
mentat per explicar l’impacte de
la implantació del franquisme a

Catalunya. Dedica moltes pàgi-
nes al règim especial d’ocupació
que va viure Barcelona de gener
a juliol de 1939.

� Jaume Claret, La repressió
franquista a la Universitat Cata-
lana, Eumo editorial, Vic, 2003,
260 pàgines. Llibre imprescindi-
ble per conèixer l’abast i la signi-
ficació de la repressió desenca-
denada el 1939 en contra del
projecte de la Universitat Autò-
noma, amb el detall del procés
de depuració del professorat.
Es fa evident quina universitat
va quedar el 1939.

� Jaume Fabre, Els que es van
quedar. 1939: Barcelona, ciutat
ocupada. PAM, Barcelona,
2003, 365 pàgines. Intent de re-
tratar la vida quotidiana de Bar-
celona tot just ocupada pels fran-
quistes. Hi ha un especial interès
per explicar els canvis en el pai-
satge físic i humà de la ciutat,
amb reiterada utilització de la
premsa com a font històrica.

� Jaume Fabre, Periodistes
uniformats. Diaris barcelonins
dels anys 40: la represa i la re-
pressió, Barcelona, Col·legi Pe-
riodistes, 1996, 191pàgines. Re-
pàs de l’actitud dels diaris bar-
celonins en reprendre la publi-
cació el 1939, amb interessant
informació sobre les implica-
cions d’empreses i les línies
marcades pels directors.

� Aram Monfort, Barcelona
1939. El camp de concentració
d’Horta, Barcelona, L’Avenç,
2008, 277 pàgines. Aprofundida
recerca sobre la repressió imme-
diata a Barcelona, centrada en el
camp de concentració d’Horta,
però amb interessants informacio-

ns sobre tot l’entramat repressiu i
les presons barcelonines de 1939.

� M. Risques, F. Vilanova, R.
Vinyes (coord.), Les ruptures de
l’any 1939, Barcelona, Funda-
ció Carles Pi i Sunyer/PAM,
2000. Publicació sorgida d’un
projecte en el que va destacar
l’exposició 1939. Barcelona any
zero i una seqüència d’articles al
Quadern d’EL PAÍS (abril-juliol
1999), analitza les múltiples rup-
tures de 1939, des del nou poder
local a l’exili, l’art dels guanya-
dors o el nou llenguatge oficial.

� Queralt Solé, Catalunya
1939: l’última derrota, Badalona,
Ara Llibres, 2006. Obra que na-
rra detalladament el tram final
de la guerra a Catalunya, amb
l’ocupació de l’exèrcit franquista
i els problemes de tota mena que
havia de suportar la població,
des del canvi de moneda fins a la
fam i els darrers bombardejos.

� Joan M. Thomàs, Falange,
Guerra Civil, Franquisme. FET
de las JONS a Barcelona en els
primers anys del règim franquis-
ta, Barcelona, PAM, 1992. Re-
cerca fonamental per entendre
les estratègies dels franquistes
catalans, des d’abans d’entrar a
Barcelona, i especialment les se-
ves disputes internes a partir de
1939 per repartir-se el poder.

� Joan Villarroya, Desterrats.
L’exili català de 1939, Editorial
Base, Barcelona, 2002. 168 pàgi-
nes. Monografia divulgativa so-
bre l’exili que va provocar la ins-
tauració del franquisme, amb
dades sobre els camps de concen-
tració i la destinació dels exiliats.
Útil per a una primera aproxi-
mació a aquesta temàtica.

1939: guia de lectura
CARLES SANTACANA

Contràriament al que pugui sem-
blar, la bibliografia sobre la Gue-
rra Civil està lluny d’exhaurir-se,
com demostren els títols previs-
tos els propers dies i mesos. És el
cas, per exemple, d’El document
de Prats (La Magrana), on Tho-
mas Faitg, a finals de gener de
1939, amb 18 anys, va deixar tes-
timoni escrit del pas de gairebé
100.000 refugiats a la seva Prats
de Molló. Un informe de la dua-
na francesa i el llistat de morts

espanyols identificats a la locali-
tat completen el volum.

Partes de guerra (RBA) és el
títol sota el qual l’autor Ignacio
Martínez de Pisón proposa una
original antologia de fragments
d’obra de novel·listes (Rivas, Pi-
nilla, Sender, chaves Nogales,
Rodoreda, Delibes...) amb les
que es pot resseguir el conflicte.

Un clàssic de l’anarquisme
com Rudolf Rocker és l’autor de
La tragedia de España (Melusi-

na), on va disseccionar, el 1937,
els interessos dels països suposa-
dament neutrals.

La correspondència que Ca-
milo José Cela va mantenir amb
intel·lectuals a l’exili, com ara
Zambrano, Alberti, Sender i
Ayala (Destino), i una anàlisi di-
vulgativa sobre l’èxode, La tra-
gèdia de l’exili republicà català,
de Tàrio Rubio (Rafael Dalmau
Editor), poden servir de vermut
només fins abans de Sant Jordi.

L’entrada de més llibres

Imatge de l’entrada de les tropes nacionals a Barcelona, rebudes amb braços alçats.
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Aquest títol d’un conegut poema de Josep Carner
—del qual el dia 9 de febrer celebrarem el 125è
aniversari del naixement— ha estat pres per Julià
Guillamon per titular el seu llibre sobre l’exili dels

escriptors catalans. El poema parla d’un dia de “sol i de
pluja i de vent”, un dia on passa tot, i acaba amb aquella
referència a “la Pàtria, no encara nascuda | com l’hem somia-
da sos fills”. Versos finals que sortosament podem sentir en
la veu del poeta, en un disc adjunt. Aquesta veu que es
trenca quan els diu i que era tan emotiva quan se sentia en la
inoblidable exposició que Guillamon va muntar al CCCB ja
fa algun temps. Aquella exposició era, ara es veu clar, un
esborrany, un guió, un camp de treball i també una promesa.

Aquest llibre, que hauria pogut quedar-se en un estudi
sobre el tema que tracta, i ja hauria estat un llibre important
per la seva extensa documentació, s’ha convertit en una

autèntica obra literària. Guillamon no es queda en el paper
d’estudiós, sinó que, mogut per la commoció que li produeix
allò que tracta, sap vehicular aquesta commoció en una
prosa eficaç i continguda i ens la comunica i ens commou.
Jo, que vaig celebrar aquella exposició per l’emoció que
provocava, més enllà de la riquesa documental, m’he llegit
aquest llibre amb el mateix plaer literari amb què llegeixo
una gran novel·la. Si no fos que no és una obra de ficció,
m’atreviria a dir que ens trobem davant d’una de les grans

novel·les catalanes. Però deixem estar això dels gèneres. El
llibre de Guillamon és literatura perquè l’organització tex-
tual dels documents, l’ordre en què apareixen els personat-
ges, els comentaris, les citacions, tot està esplèndidament
travat, i amb mà segura, l’autor condueix el lector, a través
d’aquesta selva de dades i records i referències, cap a l’objec-
tiu del coneixement d’un món que ell ha explorat i que té la
generositat de voler-nos donar. Ens dóna el món i ens dóna
la seva pròpia emoció. I això ho fa amb una seguretat
encomiable, amb una precisió notable, amb una elegància
d’alta volada. Mai no cau en el sentimentalisme ni el plori-
queig. Tampoc en l’abús del dramatisme. En fi, si vostès són
amants de llegir aquestes novel·les històriques que ara estan
tan de moda, aquí trobaran una novel·la històrica sense
enganys ni truculències, una novel·la històrica de gran enver-
gadura, un fresc, com se sol dir, d’una part important de la
nostra cultura, d’una part que ens falta, que hauria de ser
fonament per al nostre futur, si és que en tenim algun.

Guillamon viatja, parla, anota, ressegueix la vida que
han fet els exiliats i els seus fills, mira fotografies, rastreja,
observa, pensa, relaciona, i ho vertebra tot en una prosa
en la que ell mai no deixa de ser-hi present com a testimo-
ni, en una prosa eficaç, una prosa podríem dir-ne no
convencionalment literària, una prosa, però, que no s’està
de metàfores efectives i, esclar, d’un pols controladament
sostingut. No es perdin aquest llibre, sisplau.

L’historiador Antoni Rovi-
ra i Virgili, a Els darrers
dies de la Catalunya Repu-
blicana (Proa), introdueix

el dia 23 de gener de 1939 amb
l’epígraf Passos inútils sota les
bombes. El llibre, escrit molt poc
després dels fets, explica l’èxode
dels quadres dirigents del govern
català i ofereix una visió molt fia-
ble de Barcelona entre els dies 22 i
24. La imatge de la ciutat i dels
seus habitants devia ser colpidora
per a molts —i per les mateixes
causes— atès que la majoria dels
relats autobiogràfics (dels polí-
tics, dels escriptors o dels artis-
tes), confegits sovint a molta dis-
tància temporal i partint de peri-
pècies personals força distintes,
coincideixen en l’essencial. Un
text fins fa pocs anys inèdit, el
dietari del crític d’espectacles Se-
bastià Gasch (Etapes d’una nova
vida), resumeix en poques frases
la situació: bombardeigs cada dia
i cada mitja hora, i gent demacra-
da que corre amunt i avall en una
ciutat on ja no funcionen els tram-
vies: els uns corren cap als refugis,
els altres a la recerca de visats i

d’algun mitjà de transport fins a
la frontera. Gasch va poder sortir
el dimarts 24, i entre els que ana-
ven amb ell al mateix camió tro-
nat —tanmateix un luxe—
comptem amb les visions de Xa-
vier Benguerel (Memòries
1905-1940, L’Avenç) o d’Anna
Murià (Àlbum de records, L’aixer-
nador) que com miralls encarats
enfoquen flaixos d’aquella sorti-
da des del Palau Robert (la inquie-
tud general, la fragilitat de Domè-
nec Guansé, l’embalum d’equipat-
ge de la família Artís). I de la del
dia abans, la del Bibliobús amb la
majoria dels escriptors, reclutats
per Francesc Trabal amb anades i
vingudes, també, per tot el radi
urbà.

Les passes d’alguns tallaren

ben just. Carles Fontserè (Me-
mòries d’un cartellista català,
Proa) reporta que el pintor Anto-
ni Clavé passà la nit del 25 bus-
cant un camió on enfilar-se, i la
mateixa nit va marxar Miquel Gui-
nart (Memòries d’un militant cata-
lanista, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat); Teresa Pàmies
(Quan érem capitans, Proa) sortí el

26, amb les tropes baixant ja pel
Tibidabo, i fixa una imatge esfe-
reïdora dels ferits de l’hospital de
Vallcarca cridant que no els deixes-
sin a mans de l’enemic. I incideix
també en un aspecte força reiterat:
malgrat que sota els titulars dels
diaris hom podia imaginar la de-
rrota imminent, un desenllaç tan
sobtat agafà tothom desprevingut.

D’ací la “batalla del pa-
per”, iniciada arreu i en
dos fronts. El primer, el
trasllat o la destrucció de
documents compromete-
dors que es produïa a les
seus del govern, dels par-
tits i sindicats, dels orga-
nismes culturals. Els polí-
tics rememoren l’empa-
quetat d’arxius oficials o
la destrucció de fitxers de
militants, mentre Gasch
consigna la gran cremada
de papers al Casal de la
Cultura i al setmanari Me-
ridià. I Anna Murià, la
dels arxius de la Institució
de les Lletres Catalanes.
Josep Pernau (Diari de la
caiguda de Catalunya, Edi-
ciones B) reporta les co-
lumnes de foc i els núvols
de cendra que el periodis-
ta Georges Soria veia des
de l’hotel Majèstic.
Paral·lelament, els
intel·lectuals lliuren bata-
lles particulars amb els
seus papers i llibres: el
que cal destruir, el que se-
ria imprescindible conser-
var, el que convindria
deixat en dipòsit. Mentre
Rovira perd la batalla a
Horta, envoltat per mun-
tanyes de carpetes impos-
sibles d’encabir a l’equi-
patge, al carrer Muntaner
C.A. Jordana reparteix
manuscrits i traduccions
per cases de coneguts.
Joan Oliver esbocina. Gas-
ch es penedirà llargament
de deixar les llibretes d’ar-
ticles.

Tots aquests testimo-
nis (i els llibres de me-
mòries del periodista Jo-
sep M. Poblet, i els del
Conseller Carles Pi i Sun-
yer, entre molts d’altres)
expliquen la desbandada,

les corrues de gent carregada amb
tota mena de coses pel passeig de
Gràcia i per la Diagonal. I també,
l’ambient d’una ciutat exhausta,
on no hi ha menjar ni cap sistema
per escalfar les cases, i on fa
temps que no queden ni els colo-
ms. Una ciutat que va esdevenint
deserta i, a partir de la tarda del
23, com buidada, amb una mena

de silenci dens i expectant que
s’anava apoderant dels carrers. El
24, escriu Benguerel, “el color del
dia era distint, i com inversem-
blant”.

Pocs són els autors que deixen
de consignar els dos sentiments
predominants entre la població,
“la infinita tristesa dels uns, la sor-
da alegria dels altres”, segons Ro-
vira. O la insòlencia dels que ja es
consideren entre els vencedors.
Com la del capellà que havia re-
but ajut, al començament de la
guerra, de l’advocat Maurici Se-
rrahima (Memòries de la guerra i
de l’exili, Edicions 62) i es troba al
final el seu benefactor, malalt i
completament esgotat, en un
banc a mitja pujada a casa seva
des del centre (no funciona tam-
poc el tren de Sarrià). Retrets i
cap gest de consol: la
contemporització resulta ja sobre-
ra.

I encara, hi ha els records es-
crits dels nois d’aleshores. La sorti-
da dels poetes Carles Riba i Cle-
mentina Arderiu explicada pel seu
fill de setze anys (uns papers publi-
cats per Jaume Medina en un estu-

di sobre el poeta). O la coincidèn-
cia, en l’evocació dels assalts als
magatzems de queviures, dels nens
dels barris alts (Joan i Jacint Ra-
ventós, Dos infants i la guerra,
Club Editor) i els dels barris me-
nestrals (Joaquim Molas, Frag-
ments de memòria, Pagès editors).
Això ens porta enllà del dia 26. El
27, una altra noia (Núria Pi-Sun-
yer, L’exili manllevat, Proa) apre-
nia en una escola de París que la
indiferència pot ser una forma de
crueltat. Per justificar el seu tras-
bals evident, va dir a la mestra, en
francès, que havia caigut “Barcelo-
na”. La resposta glacial va ser: “Il
faut dire Barcelone”.

Maria Campillo és professora de
literatura de la UAB.

COLLS I PUNYS

El dia revolt
NARCÍS COMADIRA

“Pocs autors deixen de
consignar ‘la infinita
tristesa dels uns, la
sorda alegria dels altres’

“Els diaris anunciaven la
derrota imminent, però el
desenllaç tan sobtat agafà
tothom desprevingut”

Passos sota les bombes
MARIA CAMPILLO

L’escriptor Sebastià Gasch, a París, als primers anys d’exili.
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