
ELCAMP DARLES DELTEC
per Artur Bladé i Desumvila

12 de febrer (1939)

Ahir, a les dues de la tarda, vam entrar a la gare d’Arles, 
és a dir, al lloc, vora l’estació, destinat a hospital de refu-
giats ferits i malalts. En Pi, abans, havia pogut parlar per 
telèfon amb el seu pare, el qual va dir-li que vindria a cercar-
lo amb l’autorització necessària per a treure’l del camp —car, 
de fet, això és un camp de concentració, un clos, voltat de 
filferros, amb dos compartiments ; l’un a l’aire lliure, on ara 
comencen a bastir unes barraques rudimentàries ; l’altre, 
format per uns vells dipòsits o magatzems de l’estació, sota 
teulada, on van encabint els malalts—. Només la via del 
tren —una via morta— separa un indret de l’altre. En tots 
dos hi ha gent que crida —els francesos—, i gent que calla 
—el refugiats—.
A nosaltres, al meu company d’aventures i a mi, ens han 
portat —després d’un breu interrogatori al moment d’entrar 
al camp tot just vigilat— en un dels coberts dels que ells —els 
francesos— anomenen YHôpital, amb la indicació de comen-
çar a treballar. És un lloc ben poc hospitalari. Els ferits són 
ajaguts sobre uns empostissats sense matalàs, molt semblants 
als que serveixen per a dormir-hi els soldats del cos de guàr-
dia a les casernes espanyoles. Com que d’aquesta mena de 
llits no n’hi ha per a tots, altres dissortats jeuen a terra, 
sobre la palla. Entre l’olor de la pols, de la suor, del pus i 
del pixum, els gemecs no cessen mai. Sembla que la confu-
sió pervé, en primer lloc, perquè es tracta d’un camp impro-
visat a corre-cuita davant l’allau de carn humana que ha bai-
xat, en pocs dies, del Pirineu, i, segonament, perquè el nombre 
dels ferits i dels malalts sobrepassa de molt tot el que havia 
estat previst. Així estan d’atapeïts aquests tres magatzems, 
dits YHôpital. Cap a mitja tarda arriba el Dr. August Pi-Sunyer 
en cerca del seu fill, i al cap de poca estona tots dos abando-
nen el trist aixopluc. Al moment del comiat, el meu amic 
m’ha fet dos presents: els francs que li restaven de la venda 
dels prismàtics i el seu magnífic capot militar, que ell ja no 
necessitarà i que a mi pot fer-me un gran servei. M’ha pro-
mès també de realitzar gestions prop d’alguns amics —entre 
ells Martí Rouret—- actualment a Perpinyà on, segons el 
Dr. Pi-Sunyer, estan organitzant una oficina d’ajut als re-
fugiats. Amb aquesta engruna d’esperança m’he trobat, al 
cap de pocs moments, completament sol enmig dels grups 
que van i vénen, sense objecte i tan esmaperduts com jo, 
sota el cel ras del primer clos. Ací, almenys, un hom pot res-
pirar, per bé que comença a sentir-se el fred. M’he posat 
el tabard i escolto sense voler les converses dels qui passen pel 
meu costat. No en trec res i tinc la impressió de formar part 
d’un ramat sense pastor. Començo, jo també, a donar voltes, 
i després d’uns quants tombs, en un angle, ran dels filferros, 
trobo un grupet de compatriotes. Són. cinc. No en conec cap. 
Un d’ells porta uniforme d’oficial, sense cap insígnia. Els 
altres van vestits de qualsevol manera. M’hi presento i em 
diuen que també ells són «sanitaris» (metges?, practicants?) i 
que esperen ordres. Ordres de qui? No en saben res. Cal es-
perar i mirar de resoldre de la millor manera possible els 
problemes immediats: menjar, dormir...

Mentre parlem, entra al camp un camió carregat de pa (bar-
retes). De pa i xocolata. Sembla que serà el sopar d’avui. I 
de seguida l’hem tingut armada. Enmig d’un tumult espantós, 
els refugiats han voltat el camió, i per un moment he tingut 
la impressió que l’assaltarien. Sort de quatre o cinc gendar-
mes, els quals han aconseguit, a còpia de crits i d’empentes, 
d’organitzar una cua. Però encara n’hi ha que criden i pido-
len els llonguets i la xocolata que dos macips francesos avien 
de dalt del camió. Amb el grup dels catalans, els darrers de 
la cua, he entrar a formar part del seguici famèlic, i així he 
consumat, enmig de l’egoisme comú, la meva «despersonalit- 
zació». En un naufragi, i ja amb l’aigua al coll, tots els nàu-
frags són iguals.
Ha enfosquit, i el fred ha augmentat. Ara es planteja el 
problema de saber on passarem la nit. Algú diu que diversos 
vagons vells, arrenglerats en una via morta propera, serviran 
de dormitori als ferits lleus i als sanitaris que no han pogut, 
per manca de lloc, encabir-se a les tres barraques del dit 
hospital.
Hem vist, en efecte, els vagons, que, tot i ésser molt esbalan- 
drats, donen una idea de «confort», si es pensa en l’amuntega-
ment dels tinglados, diguem-ne hospitalaris. Sembla que ens 
donaran bates i que restarem a les ordres d’un metge francès. 
Arriba un dels companys —es diu Serra, o Serres— i ens co-
munica que havia pogut obtenir una autorització per a sortir 
de l’estació i anar a dormir a l’«Asil de Vells» (una casa 
desafectada) d’Arles del Tec.
Aqueix Serra és llest. No gaire alt, però fort, té un rostre 
ample, una mica mongòlic, amb senyals de pigota, i un aire 
serè, de calma volguda, que impressiona enmig de la inquietud 
i de l’egoisme régnants.
Hem pogut sortir del clos filferrat mitjançant la presentació 
del permís que portava en Serra, permís atorgat pel metge 
(cap de sanitat) del camp de l’estació on demà començarem 
a treballar.
Són les nou de la vetlla, i ens permetem el luxe de prendre 
un cafè al «Bar de la Gare». Paga un dels companys amb 
un duro de plata, i li tornen, de canvi, cinc francs.
Quina tranquil·litat pels carrers!
Asil de Vells! El nom predisposa a la tristesa, però avui, en 
arribar-hi, hem sentit goig. És una casa gran, tota vilatana, 
amb les cambres (sense mobles) emblanquinades de poc.
Els cinc catalans dormirem en una habitació molt espaiosa 
i alta de sostre, ajaguts sobre un tou —força respectable— de 
palla, embolicats amb una manta —cadascú la seva—, i jo, de 
més a més, amb el capot de Jaume Pi-Sunyer.

13 de febrer
Hem començat a treballar, aquest matí, a les barraques de 
l’hospital de l’estació.
Descobreixo la veritable professió dels meus compatriotes. 
N’hi ha un que realment és metge. Un altre és farmacèutic. 
Els altres dos no tenen res a veure amb el cos de sanitat:
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Artur Bladé i Desumvila nasqué a Benissanet (La Ribera) l’any 1907. Malgrat l’ascendència pagesa i el medi rural on vivia, ja d’adolescent exercí 
el periodisme. Fou funcionari de la Generalitat. Tingué ocasió, i si no la tingué la trobà, de freqüentar de prop, amb una dedicació de cronista 
i de biògraf, algunes persones rellevants, i ben diferents: és el cas de Francesc Pujols i de Pompeu Fabra. Les cinc-centes pàgines de l’admirable 
Francesc Pujols per ell mateix palesen els resultats d’una dedicació i també d’una fidelitat, excepcionals. Poques vegades la crònica autobiogràfica 
ha pogut ésser més reeixida ni tampoc més arriscada. Fóra escàs i àdhuc mesquí de deduir però, del conreu d’una literatura en certa manera no 
personal que es tracta d’un escriptor d’ofici (cosa notable, tanmateix!) i no d’un prosista amb veu pròpia. Cal llegir, doncs, Crònica dels país natal, 
i qual sortirà, l’extens Dietari de l’exili, obra de la qual presentem un fragment i que vindrà a enriquir uns tipus de literatura documental que ja co-
mença a prendre cos.

l’un era l’encarregat del bar del Parlament català ; l’altre, 
agent de policia de la Generalitat. Però tots cinc hem curat 
ferits —o hem ajudat de la millor manera que hem pogut— 
durant tot el sant dia. Ho hem fet a les ordres de dos metges 
francesos. Hi ha també quatre infermeres d’uniforme, totes 
blanques. Entre la resta dels refugiats han sortit uns quants 
infermers —voluntaris— per fer «guàrdies» de nit. Diuen que 
als vagons que serveixen de dormitori fa molt de fred i que 
prefereixen, malgrat tot, dormir sobre la palla de les bar-
raques.
Durant tot el dia no han parat d’arribar noves camionades 
de ferits als quals cal trobar un lloc, i això és difícil. Aquest 
vespre, l’aspecte que ofereixen les barraques és esborrona-
dor. Tot és ple, i els malalts s’amunteguen sobre la palla 
bruta. L’aire és espès i put. No hi ha termòmetres suficients, 
i comença a mancar l’alcohol i, encara més, les benes. Les 
provisions de les farmàcies d’Arles s’han acabat, i ha calgut 
demanar medicaments a les dels pobles de la vora.
He conegut alguns dels ferits procedents d’Aigua de Ribes o 
de l’ermita del coll d’Ares. Bona part d’ells tenen grans fe-
rides supurades o membres enguixats o amputats. La fetor 
característica del pus vell —que ja conec tant i no m’hi puc 
acostumar— rarifica l’ambient i arriba a dominar l’olor forta 
dels desinfectants. Una boirina pulverulenta flota sobre els 
malalts, i penso que les ferides que cal descobrir, en el mo-
ment de la cura, aniran de mal en pitjor. Amb tot, però, en 
dos dies que portem ací, no s’ha produït, que jo sàpiga, cap 
baixa. En canvi, han arribat soldats morts en els camions 
que baixen de la frontera. Ahir mateix, a boca de fosc, vaig 
ajudar a descarregar, per dir-ho així, una ambulància. Per 
regla-general, els ferits, en arribar, criden o es planyen. Però 
ahir, l’home ajagut a la darrera llitera, al fons del vehicle, no 
gemegava ni deia res: s’endevinava el cos, massa immòbil, em-
bolcallat amb una manta.
—Ara et toca a tu —va dir, adreçant-se al presumpte ferit, 
un dels qui ajudaven. Vaig apropar-m’hi. Una mà penjava 
fora de la llitera. En agafar-la vaig sentir una esgarrifança. 
Ningú no va identificar el cadàver, i, sense treure’l de l’am-
bulància, fou portat al fossar. Cal ésser expeditiu.

14 de febrer

Hem passat la nit a l’Asil de Vells i el dia dintre les barra-
ques estranyament sanitàries. El nombre dels malalts sense 
ferides ha augmentat, perquè ha corregut la veu que tots els 
qui no necessiten assistència seran portats al camp de futbol 
d’Arles convertit en camp de concentració... al ras. Cal fer 
els ulls grossos amb els falsos pacients estirats pels racons 
amb la idea de passar un dia —i una nit— més al sopluig. 
Penso que cal estar realment defallit —o, al contrari, molt 
fort i sa— per a suportar la pestilència de les barraques. 
Quan hi entra un raig de sol, hom veu la pols de la palla 
que puja de les jaces dels ferits. Tots els qui ho podem fer, 
sortim a l’aire lliure de tant en tant. Aquest matí, una infer-
mera ha caigut en basca. L’amic Serra, per contra, ha après

de posar injeccions amb destresa. No crec que l’ex-barman 
del Parlament pugui fer igual. Es diu Carol. El personal fran-
cès ens tracta amb una certa consideració i agraeix el concurs. 
A l’hora de menjar, o durant les vetllades a l’Asil de Vells, els 
catalans canviem impressions. No totes són falagueres, però 
sempre n’hi ha alguna d’esperançadora. I això ens conforta. 
Les notícies que rebem de Perpinyà confirmen el que va dir el 
Dr. August Pi-Sunyer: una mena d’oficina del govern de la 
Generalitat, instal·lada al «Centre Català», funciona —com 
un primer organisme d’ajut als refugiats— amb el consenti-
ment de les autoritats franceses. Alguns consellers (Tarrade- 
llas, Sbert, Martí Feced, Bosch-Gimpera...) hi acudeixen dià-
riament i, amb ells, molts diputats i funcionaris. D’altra banda, 
el «Centro Español» de Perpinyà ha organitzat també un 
servei similar.
—Si un de nosaltres pogués arribar-se a Perpinyà... —diu en 
Serra, amb la veu insinuant.
«Només» caldria, en efecte, pujar en un qualsevol dels trens 
que passen, nombrosos, per l’estació d’Arles.
Val més, però, no portar pressa. Un mal pas, en aquestes 
circumstàncies, ens podria menar de dret a un lloc pitjor 
—al camp d’Argelers, per exemple, al sol i a la serena, on 
passen gana i dormen a terra—. Tot se sap, i les males notí-
cies van de pressa.
Val més no portar pressa, certament. Aquest vespre, en Serra 
ens comunica, «en secret», que ha pogut establir contacte amb 
el batlle d’Arles («home d’esquerra, admirador de Macià»), 
i que aquest ens donarà un permís per a anar a Perpinyà. 
També l’esperança pot treure la son.

15 de febrer

Al bureau del metge francès que dirigeix els serveis sanitaris 
del camp de l’estació d’Arles he fullejat un exemplar, cor-
responent al dia 4 de febrer, de «L’Illustracion», revista grà-
fica de dreta. Així m’assabento d’alguns detalls de l’entrada 
—el 26 de gener— dels nacionals a Barcelona. Els primers 
d’entrar foren els moros. I els navarresos. La portada de la 
revista, en colors, mostra la plaça de Catalunya i enfoca el 
passeig de Gràcia. Hi ha gent. A primer terme, una dona del 
poble (amb mocador al cap i una nena als braços) sembla 
llançar un crit i mostra una boca sense dents. Entre un bosc 
de fusells passen els camions militars plens de soldats vence-
dors, cofats amb boines i casquests marroquins. A les pàgi-
nes interiors, els comentaris sobre l’èxode són, de vegades, 
punyents. Un dels periodistes «presencials» escriu: «Per tots 
els camins de la frontera franco-espanyola oriental ha entrat 
una lamentable caravana. Milers de vehicles (automòbils, ca-
mions, camionetes, carros, tartanes) s’han obert pas, amb molt 
d’esforç, a través d’una multitud extenuada. Aqueixos des-
graciats, aplegats en famílies, han caminat hores i hores por-
tant damunt les espatlles tot el que van poder salvar al mo-
ment d’abandonar les llars. Per protegir-se contra el fred 
s’embolcallen amb mantes i flassades. Tots els estaments,
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totes les edats, totes les condicions s’han barrejat. Trist es-
pectacle, després de tantes jornades sense menjar i de nits 
inacabables passades al ras, pels camins fangosos o pels 
camps, sota la pluja! Quadre encara més espantós per l’eva-
cuació dels ferits greus, militars i civils».
Penso que l’èxode ja ha acabat. Ahir no van arribar nous 
ferits a les barraques d’Arles. En canvi, molts dels refugiats, 
sense mals visibles, que arribaren de primer a l’estació, han 
estat conduïts en un nou camp de concentració arlesenc ins-
tal·lat al terreny de futbol. I en aquest terreny no hi ha 
barraques ni res.
Durant la nit passada han mort gairebé al mateix temps dos 
ferits. Dos altres han ocupat immediatament els llocs buits 
sobre la palla. Els morts eren d’allò més joves, de la «lleva 
del biberó», probablement. L’un, el primer que ha expirat, 
tenia una ferida horrible a la cara. La bala, o la metralla, 
li havia esbotzat l’ull dret i una bona part del pòmul. La se-
creció que li sortia constantment del forat cobert de gasa li 
entrava a la boca. Ell ni se n’adonava ni es movia.

Les ferides al cap o a la cara, sobretot a la cara, fan esbor-
ronar. I si no causen la mort, resten aquelles cicatrius que 
converteixen els homes en monstres, obsequi potser, dels déus 
de la guerra, amants del sofriment.
Han començat d’arribar a l’estació d’Arles nombrosos refu-
giats en bon estat físic, però espellifats i amb cara de gana, 
els quals, no podent aguantar més, segons diuen, han demanat 
d’ésser repatriats. Amb farcells de fortuna a les mans i amb 
la manta al coll, vigilats pels gendarmes, alguns semblaven 
contents ; d’altres, entristits. Havent dinat, s’han aplegat da-
vant l’estació i, cap a mitja tarda, han pujat en un tren «es-
pecial» que els deixarà a la frontera. Aniran ben atapeïts. 
Entre els qui marxen hi ha en X..., convilatà meu i soldat de 
la meva lleva. Al moment de sortir el tren, entre els qui 
treien el cap a la finestreta, he reconegut la cara avergo- 
nyida d’aquell tinent-metge lleidatà que tenia tanta por als 
avions.
Ningú no s’ha acomiadat de ningú. Ni un crit, ni un cant, ni 
una veu, ni un mocador... — A. BLADÉ I DESUMVILA.

RESTRICCIONS MENTALS
joguines sense malícia
Fou per l’agost o pel setembre del 1958 que 
es van fer, a València, les primeres proves 
de receptors de televisió. Jo ja no me’n re-
cordo, però la cosa degué funcionar relativa-
ment bé, dins la modèstia de les circums-
tàncies, perquè la premsa local en parlà amb 
una certa confiança. Ara, repassant unes 
revistes de l’època, trobo un comentari ine-
fable, que mereix ser exhumat. «Bien dosi-
ficada», diu, «la televisión puede constituir 
un remedio eficacísimo para que las madres 
de familia numerosa consigan entretener a 
la prole con mayor economía». L’humorisme 
del text, en efecte, és involuntari: n’estic se-
gur. A la curta distància de deu anys, les pa-
raules de l’anònim periodista de «Sicania» 
resulten tendrament grotesques. I la veritat 
és que no sabríem fer-li’n retret. Al cap i 
la fi, la seva ingenuïtat era, ací i aleshores, 
una conclusió justa. En part, si més no. En 
aquell moment; sense dubte, ja podia «ende-
vinar-se» l’abast que el «nou» invent tindria, 
de cara als hàbits més sòlids de la nostra so-
cietat: alguns països començaven a experi-
mentar-ne l’eficàcia revulsiva, i la literatura 
d’anticipació n’havia presentat aspectes gran- 
diosament incisius. Potser el candorós re-
dactor indígena ho ignorava, tot això. Cal 
suposar-ho. Tanmateix, en la seva reacció 
es reproduïa un gest que convindria quali-
ficar d’«universal»: un gest que encara 
avui advertim repetit en ocasions similars, 
i no sols en les àrees del provincia-
nisme tancat i sense imaginació. Em 
refereixo a la innocència general, pràctica-
ment unànime, amb què han estat i són aco-
llits la majoria dels artefactes que ens ofe-
reix la tècnica moderna. En dic «innocèn-
cia», és clar, a falta d’un mot més apropiat. 
D’entrada, quan es fa possible l’ús d’un d’a-
quests estris, tothom s’hi encanta. Com amb 
una joguina. Y no és d’avui, la predisposi-
ció. Pensem què van ser els principis de 
l’automòbil o de l’aviació. O els del cine-
ma. I els de la ràdio. La gent del carrer s’ho 
prenia amb una mena d’alegria despreocupa-
da, una mica pueril. Semblaven uns trucs 
inofensius —o sigui, trivials—, pròxims als 
vells exercicis de «física recreativa», o bé 
una aventura ben educada i espectacular.

L’« aparell», inicialment, no suggeria gaires 
esperances d’aprofitament seriós: alemanys, 
no les insinuava en la mesura que després 
han tingut. És obvi que hi havia «algú» que 
sí que les preveia, i que en maquinava l’ex-
plotació: uns petits nuclis d’industrials, de 
polítics, de militars, hi posaven diners, illu-
sions, càlcul. Mentre els primers pilots d’ae- 
roplà es divertien fent l’heroi, uns altres 
senyors projectaven operacions de negoci o 
estratègia, i amb èxit. ¿I qui hauria dit que 
els peoners de la galena i dels auriculars ru-
pestres inauguraven la immensa, sinistra em-
presa publicitària i goebbelsiana que més 
tard havia de ser a tot arreu la radiodifusió? 
Etcètera. De fet, només s’hi percebia l’opor-
tunitat del joc. De la joguina. Amb el temps, 
la joguina s’ha convertit en instrument de 
múltiples eficiències, positives les unes, nega-
tives les altres, i hem acabat per resignar- 
n'os-hi. Una reflexió en sentit retrospectiu 
obliga a reconèixer que ens equivocàvem: 
«allò» no era cap joc, cap joguina. Vam errar 
en no aplicar-hi un mínim de control o de 
suspicàcia. Així ha passat també amb la te-
levisió. El periodista valencià del 1958 no 
opinava en termes massa diferents dels que, 
abans o simultàniament, eren proferits a No-
va York, a París, a Berlín, a Moscou, a 
Londres. La tele? Un més entre els trastos 
que les mamàs fecundes poden fer servir per 
a distreure les criatures. Fins i tot cabia atri-
buir-li la missió de vehicle de curiositats. I 
res més. Quan hem arribat a adonar-nos-en, 
ja havíem caigut en la trampa: la petita pan-
talla havia esdevingut una poderosa eina 
agressiva, una al·lucinació col·lectiva sense pre-
cedents, una forma sistemàtica de mediatit-
zació de les multituds. El mal afecta tot el 
món, en uns llocs més que en els altres, però 
sense excepció. Únicament els eterns ene-
mics del «progrés» hi avançaren l’alarma. Per 
a ells, qualsevol avantatge tècnic és un pa-
rany del dimoni, o de la incultura tant se 
val. Les seves raons no hi compten, natural-
ment. De tota manera, la «innocència» de la 
resta tampoc no era lògica. I cada dia ho és 
menys. Perquè el plantejament continua inal- 
terat, i les botigues no paren de brindar-nos 
maquinetes seductores, noves joguines que

s’anuncien amb un futur ple d’insídies i de 
perills. En les zones «superdesenvolupades» 
ja s’està produint la comercialització d’ati- 
fells poc o molt transistoritzats, utensilis òp-
tics o fotogràfics, mecanismes per a ferir o 
per a escoltar, que permeten l’espionatge o 
la violència com mai no ho hauríem cregut. 
Les fantasies de l’arsenal de James Bond 
han entrat en el mercat, reduïdes a joguina: 
succedanis o successors «tècnics» de les anti-
gues manufactures de la broma familiar. Les 
pólvores que provocaven l’esternut, el ratolí 
artificial, les corbates erèctils, les flors que 
disparaven un raig de líquid sarcàstic, seran 
substituïts per micròfons invisibles, per mag- 
netòfons diminuts, per càmeres increïblement 
discretes, i tot tindrà encara l’aire d’un passa-
temps enriolat i domèstic. La idea de la 
joguina perdura en els gadgets de moda im-
minent, barats i públics. Els jamesbonds regu-
lars ja en treuen un rendiment ben poc «en-
jogassat», segons sembla. Els mateixos usua-
ris del metro de Barcelona, a partir d’ara, 
quedaran vigilats per l’ull implacable d’un 
circuit televisiu, teòricament dedicat a fa-
cilitar el tràfic, però que Déu sap què faci-
litarà, a la llarga. Les profecies pessimistes 
d’Orwell, de Huxley, tendeixen a complir-se... 
Per què serà que els pessimistes ho encerten? 
M’ho pregunto, i amb una angoixa sincera. 
Potser és una de les poques angoixes que 
sóc capaç de sentir. Em resisteixo al pessi-
misme: a aquestes espècies de pessimisme, 
concretament. No hi ha «solució»? ¿0 be 
la solució consisteix, en definitiva, a no 
acceptar com a joguina allò que realment es 
una arma? I les armes, ¿qui les ha de ma-
nejar? I...? Fa pena i fa por, d’haver de se-
guir endavant amb les interrogacions.
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