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ACTITUDS CATALANES A LEXIU
per Vicenç Riera Llorca

Pel febrer del 1939, en quedar Catalunya 
ocupada, van passar la frontera de França 
aproximadament clnc-centes mil persones. 
Descomptats els qui van tornar —una bona 
part, en els dies, les setmanes I els mesos 
següents—, però afegits els qui més tard 
sortirien per mar cap a França I sobretot 
cap a l’Àfrlca del Nord, es pot donar com 
a xifra aproximada de gent que va quedar 
exiliada la d'unes tres-centes mil persones. 
No sé quin percentatge hl havia de cata-
lans. La majoria dels homes van ser distri-
buïts per camps de concentració, d'on més 
tard molts d’ells sortirien per formar les 
companyies de treball, algunes de les quals 
van ser transformades posteriorment en 
unitats militars. Les dones i els infants, 
amb els homes vells, van ser escampats 
en residències I albergs miserables i Inhòs-
pits per tot el territori francès. Actualment 
ja s'han publicat una bona quantitat de 
llibres sobre la vida dels refugiats als 
camps i als refugis; no ens cal, doncs, 
fer-ne ací una referència que no podria ser 
gaire detallada. N’hl hauria prou amb dir 
que als camps i als refugis van morir mi-
lers d’exiliats.

Es van constituir diversos organismes d’a-
jut, entre els quals el SERE (Servicio de 
Evacuación de Republicanos Españoles), un 
comitè britànic, un servei dels quàquers 
i d’altres. El SERE va traslladar uns milers 
d’exiliats a diversos països de l'Amèrica 
llatina. Després es crearia també la JARE 
(Junta de Auxilio a los Republicanos Espa-
ñoles), per a uns fins similars. La majoria 
uels exiliats, però, restaria a França, alguns 
Per voluntat pròpia I d’altres perquè no 
van aconseguir plaça a cap vaixell dels que 
en van dur a Amèrica. El país que en va 
acolhr en més quantitat va ser Mèxic. La 
República Dominicana en va admetre uns 
milers, com un negoci per cobrar una quan-

. utat determinada de dòlars per cap, però 
'economia dominicana no era capaç d'ab-
sorbir uns milers de persones de les carac-
terístiques de treball dels refugiats de la 
guerra d’Espanya, i la Dominicana va ser un

lloc de pas per a gairebé tots els refugiats 
que hi van anar: d’allí van passar a Mèxic, 
a Cuba i a Veneçuela. Mèxic va ser no 
sols el país on més refugiats es van en-
cabir, sinó on molts van refer la seva vida, 
en general en bones condicions, en un ni-
vell superior a la mitjana de la població 
autòctona. El mateix va passar a Veneçuela 
en una etapa posterior. Xile va acollir un 
nombre reduït de refugiats, que, pel simple 
fet de no ser gaires, no van tenir dificultats 
considerables. Menys encara van ser els 
qui van superar els obstacles que barraven 
el pas per a entrar a l’Argentina, el Brasil 
i els Estats Units. I uns quants, pocs, van 
¡nstallar-se a Panamà I a Bolívia.
L’actitud dels exiliats en la seva condició 
de tais, l’ànlm amb què van afrontar les 
vicissituds de la vida que havien de refer 
va dependre de molts factors: bàsicament, 
del tarannà de cadascú, però també de 
detalls en aparença secundaris: de si abans 
havien estat o no a l’estranger, de si par-
laven o no la llengua del país que els aco-
llia, de sl duien diners o en tenien de dipo-
sitats a l’estranger —devien ser pocs els 
qui es trobessin en aquest darrer cas—, de 
si anaven sols o amb familiars que en de-
penguessin, de l'ofici o professió, del seu 
estat de salut, de la categoria que tingues-
sin com a funcionaris de l’Estat —els qui 
n’eren— o com a militants dels partits polí-
tics. Cal tenir present que el SERE assig-
nava a cada embarcament un nombre de-
terminat de places per a cada partit —no 
sé què en decidia la proporció—, i cada 
partit evacuava els militants que conside-
rava més compromesos, més necessitats o 
més útils. El sistema va facilitar l’abús de 
favoritismes i per això va embarcar gent 
que no calia treure de França i s’hi va que-
dar gent que volia embarcar. (S’ha de dir 
que n’hi va haver que van refusar l’oferta 
d’un passatge perquè preferien restar a

Josep Carner i Ramon Xuriguera 
en un carrer de París.

França i després es van plànyer de no ha-
ver estat evacuats.)
Arreu de l'Amèrica llatina —excepció feta
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de la Dominicana—, els homes d'oficis ma-
nuals —mecànics, paletes, ebenistes, tipò-
grafs, teixidors— van tenir feina aviat i 
alguns es van poder establir pel seu comp-
te; la majoria de professors universitaris 
i mestres van ser també ben acollits; els 
metges en general van poder exercir i 
molts dels qui eren joves tenen avui una 
fama ben guanyada. Altres universitaris, 
com els advocats, van haver de dedicar-se 
a noves activitats.
Des del primer moment, no tots els exiliats

ENCICLOPEDIA
CAEALANA
pregunta:
La Gran Enciclopèdia Catalana vol 
que els seus articles siguin èl més 
ben informats possible, cosa que, per 
raó de l’escassetat de bibliografia en 
molts d'aspectes de la cultura cata-
lana, només és possible d’aconseguir 
amb una àmplia col·laboració. Obte-
nir dades poc conegudes és, doncs, 
la finalitat de les preguntes que 
d'una manera periòdica apareixen 
en aquest espai. Enciclopèdia Cata-
lana agraeix l’ajut que ja ha rebut 
del públic en aquest sentit, i des 
d’ara el que espera continuar rebent. 
Envieu les respostes a:
Enciclopèdia Catalana, S. A.
Via Laietana, 171, 4'
Barcelona-9.
1. Dades biogràfiques del diputat 
lerrouxista de la Mancomunitat Jo-
sep Ulled.
2. Quin any i a quin lloc morí l’es-
criptor Pere Riera i Riquer? És autor 
de Sonets d'uns i altres (1905).
3. Quin any i a quin lloc nasqué el 
polític reusenc Jaume Simó i Bofa- 
rull? Quin any i a quin lloc morí?
4. Quin any i a quin lloc morí l’es-
criptor Josep M. Ribes i Monfar?

es van sentir igualment desterrats: els co-
munistes tenien, a través dels seus vincles 
internacionals, uns recursos i uns ajuts 
que no tenien els partits liberals —això 
tant pel que fa a partits catalans com a 
partits generals de l’Estat espanyol—, 
una organització i una disciplina que 
els animaven. Per a ells, la pèrdua de 
la guerra civil d’Espanya era la pèrdua 
d’una batalla, però la guerra continuava en 
altres fronts. Quan parlaven de Mòscua 
deien «la casa». En general eren poc pro-
pensos al descoratjament, ni individualment 
ni col·lectivament. La gent de la CNT i de 
la FAI es mostraven molt solidaris elis amb 
ells, però així com, vistos des de fora de 
les respectives organitzacions, els comu-
nistes feien l'efecte de tenir un futur 
—simpàtic o no per als altres—, els anar- 
co-sindicalistes, també poc propensos al 
descoratjament, feien l’efecte de ser els 
residus d’una ideologia en liquidació, que, 
amb molts adeptes a França i a Itàlia 
el segle passat, n’havia pràcticament des-
aparegut. En esclatar la guerra, el Partido 
Comunista de España i el Partit Comu-
nista de Catalunya constituïen una orga-
nització amb dos noms que la gent de la 
CNT no prenia en consideració per la seva 
insignificança. Cap cenetista, abans del 
1936, no s’hauria dignat fer comparacions 
entre la Confederació i el PCE. A l’exili,

Jocs Florals de Montevideo, 1963. Els membres del consistori; d'esquerra a dreta: 
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Blanca París de Oddone i Francesc Bergós i Ribalta. Hi manca C. Sàbat Ercasty.

els anarco-sindicalistes havien canviat de 
parer —perquè els comunistes havien pas-
sat a ser una força— i ells mateixos feien 
comparacions de potència; s’aconsolaven 
dient: «Tenim una militància millor que 
no ells».
L’engrandiment i l'enfortiment de l'organit-
zació comunista va ser un resultat de la 
guerra. Fins el 1936, dinou anys després 
de la revolució russa, els comunistes es-
panyols no havien aconseguit tenir ni un 
sol diputat al Parlament. El 1936, gràcies 
al Front Popular —és a dir, amb els vots 
dels socialistes i dels republicans—, acon-
seguiren tretze llocs en un Parlament de 
quatre-cents cinquanta-dos membres. * Això 
era el «peligro rojo». I en acabar la guerra 
tenien el partit més nombrós i més ben 
organitzat.
A l'exili, els més autènticament desterrats, 
sense més suport moral que la nostàlgia 
i l’esperança, eren els liberals. Els socia-
listes no van rebre de la Segona Interna-
cional un ajut comparable, en cap ordre, 
amb el que els comunistes van tenir de la 
seva, però van mantenir una ferma solida-
ritat ells amb ells.
Els motius de la marxa de tants de ciuta-
dans van ser diversos: manca de seguretat 
personal si es quedaven, Incompatibilitat 
amb el nou règim, solidaritat amb com-
panys que se n'anaven i, en alguns casos, 
mimetisme inconscient. Durant uns mesos, 
fins al setembre, i degudes a la incertesa 
de la situació —incertesa relativa, perquè 
la guerra es veia inevitable— i a la vague-
tat de les informacions, molts dels exiliats 
van acariciar unes vagues esperances d'un 
retorn pròxim i digne, que fóra possible 
gràcies a una desitjada, quimérica i impos-
sible maniobra política internacional. En es-
clatar la guerra mundial, la majoria dels 
exiliats, per comoditat mental, van deixar 
la perspectiva de la tornada pendent del 
resultat del conflicte bèl·lic. Van predomi-
nar dues actituds extremes. Els liberals 
van adoptar una posició romàntica i cava-
lleresca: no tornarien mentre hi hagués un 
règim dictatorial a Espanya; els comunis-
tes, una actitud pragmàtica: per a comba-
tre un règim, el millor terreny és aquell 
on governa el règim que es vol combatre.
I des del primer moment van enviar gent 
a l’interior. Això va costar baixes conside-
rables —recordo, dels catalans, en Gira- 
bau, de Sabadell, i en Valverd, de Calella—

16 [568]



però van reorganitzar ei partit al país. En-
tre liberals i comunistes, la resta va seguir 
en general una conducta que s'assemblava 
més a la dels primers: no tornar mentre 
hi hagués un règim dictatorial, conservant 
tots, en la mesura que fos possible, la co-
hesió dels seus quadres a l’exili.
Els catalans, estranys arreu, van tenir des 
del començament una feina essencial: 
mantenir la identitat de la seva gent; no 
deixar que els fills i els néts fossin total-
ment absorbits per la cultura del país on 
havien passat a residir, i la tasca de man-
tenir casals, Jocs Florals de la Llengua 
Catalana, edicions de revistes i de llibres 
catalans, premis literaris, conferències, 
grups teatrals i masses corals, relacions 
amb els organismes internacionals i con-
servar o refer els partits va ser prou feina 
per passar útilment la llarga espera. Una 
gran part de l’emigració ha mort i l'altra 
ha envellit. El tornar o no tornar, que per a 
uns va ser al principi una qüestió de dig-
nitat i per a altres una qüestió d'eficiència 
política, amb el temps va deixar de signi-
ficar l’obediència a una consigna col·lectiva 
i molts es van considerar lliures de tornar 
a casa sense minva de la seva dignitat, 
perquè a l'aeroport no et deien ni ase ni 
bèstia ni t'exigien cap submissió. El refu-
giat que tornava —si no s’havia preparat 
d'antuvi una rebuda de torero— passa-
va desapercebut, com un de tants passat-
gers. I ara ja molts han tornat i d’altres 
han vingut algun cop de visita. La majoria 
dels qui continuen invocant la dignitat per 
no reintegrar-se al país estan en realitat 
vinculats al país d’adopció per interessos 
materials intransferibles, per lligams fami-
liars o per la impossibilitat d’iniciar una 
nova vida, passats els seixanta o els se-
tanta anys, a la seva terra. Raons prou 
comprensibles i respectables perquè no 
calgui dissimular-les.
Els problemes d’adaptació als països d’aco-
lliment van ser llargs i penosos. A la difi-
cultat de resoldre com guanyar-se la vida 
—que pocs van vèncer aviat de manera 
satisfactòria— i a la dificultat d’adaptar- 
se a un ambient estrany, es va afegir 
en molts de casos la contrarietat d’haver 
de canviar de professió i en d'altres, a més, 
la inquietud pels familiars deixats a Cata-
lunya... No voldria que es considerés una 
afirmació optimista el que he dit al segon 
paràgraf sobre el fet que la majoria dels 
exiliats refessin la seva vida a Mèxic. En 
general això va ser dur i es va trigar a 
aconseguir. Gairebé tothom hi va passar 
períodes d’angúnia, i si no conec cap cas 
concret d'algú que es morís d’enyorança, 
com el faune de Ramon Revenios, a més 
dels que a França van deixar la pell per 
insuficiència d’alimentació o manca d'assis-
tència mèdica, la hi van deixar, al tròpic, 
molts altres, a causa de les malalties prò-
pies de la latitud, a ciutats situades a més 
de dos mil metres d'altura, per malalties 
cardíaques, i arreu a conseqüència de ma-
lalties contretes a causa dels trastorns 
duna vida irregular, contínuament trasbal-
sada.
L exili és una part de la vida catalana, és 
una part de la història social i política del 
nostre país, que dubto que arribi a ser 
estudiada amb la profunditat i l’extensió 
Que caldria. —VICENÇ RIERA LLORCA.

* Segons xifres d'Historia de la Segunda Repú- 
1960° ^spa^°^a c'e Víctor Alba, Libro Mex, Mèxic

Montevideo. El monument a Lluís Companys 
a la plaça que porta el seu nom

a PENSAMENT POLÍTIC 
CATALA ALEXLI

19391953
per Miquel Ferrer

L’antecedent més pròxim de la dotzena 
d’intents d’unitat d’acció catalana i de-
mocràtica realitzats durant els primers 
quinze anys del nostre exili, el vam tro-
bar en arribar a la ciutat de Mèxic com 
a refugiats polítics, després de passar 
pel camp de concentració de Setfonts 
i d’una estada de dos mesos al fatídic 
castell reial de Cotlliure.
Aquell antecedent d’unitat d’acció a te-
nir en compte era el Congrés Català de 
l’Amèrica del Sud, celebrat a Montevi-
deo, capital de la República Oriental de 
l’Uruguai, l’únic país del món que té 
erigit, fa anys, un monument a honor 
del qui fou el darrer President de Cata-
lunya. Aquest monument és a la plaça 
mateixa que porta el nom de Lluís Com-
panys, i a l’acte inaugural hi va assistir 
i pronuncià el discurs de gràcies Manuel

Serra i Moret, que ja s’havia exiliat a 
Buenos Aires. Aquell monument demos-
trava d’una manera ben palesa el gran 
prestigi que tenia la colònia catalana 
d’aquell país que, aleshores, era un dels 
de 1’Àmèrica llatina democràticament 
exemplars.
El Congrés Català de l’Amèrica del Sud 
a què faig referència es va celebrar a 
Montevideo durant els dies 27 i 28 de 
juny de 1936, un mes abans de l’alça-
ment, com si els nostres compatriotes 
ja sabessin o pressentissin, de lluny es-
tant i millor que els governants de Ma-
drid, tot el que es preparava.
Entre els antics residents i exiliats polí-
tics que hi participaren, s’hi trobava el 
nostre amic Francesc M. Masferrer, ales-
hores president del Comitè Llibertat, de 
Buenos Aires, organitzador del Congrés.
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