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EXILI 

 

Per a algunes persones, la meva història podria ser una mica radical, i podrien 

pensar que està portada a una situació bastant extrema, però he volgut imaginar 

com hauria sigut la història d’una noia com jo durant l’època de l'exili republicà a 

Espanya. 

Així doncs, m’he posat en la pell d’una noia de divuit anys que he anomenat 

Nora, una noia que tenia unes idees molt liberals, feministes i a favor dels drets 

d’igualtat de totes les persones, independentment del seu origen, gènere, 

orientació sexual i religió. 

Sempre he pensat que una història explicada en primera persona transmet millor 

les sensacions i que el lector pot empatitzar més fàcilment amb el que s’està 

narrant. 

 

Recordo tant aquells anys! Jo, la Nora, era la germana petita, però amb divuit 
anys ja me'n cuidava de la meva mare malalta, feia les feines de casa i estudiava 
tot el que podia. Sempre m’havia agradat aprendre; en canvi, els meus germans, 
s’havien incorporat de molt joves al negoci del meu pare; tots tres portaven els 
diners a casa. Vivíem en un poblet de Girona que no tenia gaires comerços i ens 
anava prou bé. Com que no hi havia escola, havia d’anar cada dia amunt i avall, 
al poble del costat, per poder estudiar. Va ser gràcies a l’escola on anava que la 
meva família i jo vam saber que els nacionals estaven perseguint els republicans. 
La guerra civil no havia afectat gaire el nostre poble, ningú sabia que existíem, i 
durant aquells tres anys ens va anar molt bé que fos així, però... arribarien en 
qualsevol moment. 

Un cop ens en vam assabentar, el meu pare, preocupat pel nostre futur i pensant 
que si marxàvem tindríem més oportunitats, ens va demanar que anéssim cap a 
França amb els nostres veïns, que marxaven l’endemà. Recordo aquell dia com 
un dels dies més tristos que he viscut mai, perquè els meus pares, per culpa de 
la malaltia de la meva mare, no podien venir amb nosaltres, i els meus germans 
i jo sabíem que no els tornaríem a veure. Vam fer un gran sopar de comiat, vam 
menjar com mai per poder agafar forces abans de marxar, ja que el viatge seria 
llarg i molt dur. No vaig poder dormir en tota la nit. Tot i que sabia que necessitava 
descansar, se’m feia molt difícil tancar els ulls i deixar de pensar que potser no 
tornaria a veure els meus pares, que havíem d’anar a un altre país perquè en el 
nostre no ens volien i, sobretot, que havia d’abandonar tot el que havia après, tot 
el que jo era, ja que hauria d’amagar les meves idees si no volia ser 
empresonada o, pitjor encara, executada. 



Va arribar el dia definitiu, el dia en què les nostres vides canviarien, deixaríem 
enrere tot el que havíem sigut fins ara i hauríem de començar des de zero. Cada 
germà va preparar una bossa amb una manta, uns quants bocins de pa sec, un 
grapat d’ametlles i altres aliments que sabíem que no es farien malbé. També 
dúiem penjada una cantimplora amb aigua. 

Feia dos dies que caminàvem quan vam trobar un lloc per dormir-hi unes hores: 
feia molt fred i durant els dos primers dies vam decidir no parar fins trobar un 
espai a recer per poder descansar millor. Va ser l’únic dia durant els anys de 
l’exili que vam sentir-nos descansats i amb energia. 

Seguíem caminant, hores i més hores. Semblava que fes més de dues setmanes 
que ens havíem posat en camí, però només feia quatre dies. Ja no ens quedava 
menjar ni aigua, les mantes eren brutes i ja no escalfaven, s'havien tornat rígides 
del fred... ja no podíem més. L’únic que ens ajudava a avançar era que sabíem 
que estàvem a prop de Figueres i quedava poc per arribar a la frontera. 

Aquells dies havíem anat sentint moltes històries diferents de coneguts que no 
els havien deixat passar a França, o que els havien agafat i els havien lliurat als 
nacionals, però en aquells moments no teníem res més, només l’esperança que 
fossin invencions per fer-nos por o que, en el cas que fos veritat, nosaltres sí que 
hi podríem entrar. 

Cada vegada ens anàvem apropant més a la Jonquera, que nosaltres 
anomenàvem la gola del llop, perquè ens generava incertesa i por, sense saber 
què ens esperava un cop arribaríem allà. 

Després de caminar durant gairebé sis dies, es començaven a veure fileres 
llargues de gent esperant el seu torn per passar la frontera. Els agents es 
diferenciaven molt fàcilment de la resta de persones: eren homes corpulents, 
amb cara de no agradar-los gens el que estaven fent... semblaven molt enfadats. 
Va arribar el nostre torn i em van separar dels meus germans: els homes anaven 
cap a una banda i les dones i els nens cap a una altra. L’agent que m’havia 
d’escorcollar portava estona mirant-me amb una cara molt estranya i intimidant, 
i quan em va tocar a mi, em va fer treure les sabates i va escorcollar la meva 
bossa. Hi va treure el llevataps que el meu pare m’havia donat perquè no l’oblidés 
i el portés sempre a sobre. A l’agent no li va agradar i em va dir que no podia 
passar la frontera amb aquell «cacharro». 

Li vaig pregar durant una estona, que sisplau no me’l tragués, que era molt 
important per a mi, que era del meu pare, que no havia pogut venir amb mi 
perquè la meva mare estava malalta i que s’havia quedat cuidant-la... però em 
va semblar que no aconseguia fer-li pena. Llavors, ben seriós, em va mirar i em 
va dir a cau d’orella que el seguís. Vam caminar durant uns cinc o deu minuts 
fins a una petita tenda on hi havia només un llit i una maleta. En aquell moment 
vaig començar a sentir molta por i incomoditat, no sabia què estava passant, fins 



que em va agafar, em va acostar a ell i em va dir, una altra vegada a cau d’orella, 
que em deixaria entrar a França i quedar-me el «cacharro», però que a canvi 
havia de fer alguna cosa per ell. Sense donar-me temps per reaccionar, em va 
tirar al llit, em va treure les mitges i em va començar a tocar per tot el cos. Durant 
aquell instant el meu cervell es va apagar, vaig tancar els ulls i no vaig pensar 
absolutament res. No sabia com havia d’actuar: havia d’aturar-lo? De resistir-
me? Callar i deixar que em fes el que volgués per poder passar la frontera? 
Mentre em preguntava què havia de fer, ell emetia sorolls repugnants, mentre el 
llit es movia i el meu cap rebotava i donava petits cops a la tela de la tenda. Però 
de cop tot va parar, vaig deixar de sentir aquells sons tan desagradables i el meu 
cap es va tranquil·litzar. Llavors em vaig atrevir a obrir els ulls, i vaig veure com 
aquell home em llançava les mitges i les sabates i em feia sortir d’allà a correcuita 
indicant-me amb el dit que anés cap a uns camions on hi havia altres dones. Vaig 
intuir que era on havia d’anar per passar la frontera. 

Vaig sortir corrents de la tenda amb llàgrimes als ulls i vaig arribar on eren les 
altres dones, que tenien la mateixa mirada perduda de decepció, fàstic i 
impotència que jo. 

Ens van fer pujar als camions com si fóssim animals. Allà dins anàvem com 
sardines, i els nens quasi no se’ls veia. El trajecte va durar una mitja hora, i durant 
aquell temps, crec que les dones que érem allà dins només pensàvem una única 
cosa: no ens crèiem el que estàvem vivint, allò no era gens com ens ho havien 
promès, començàvem a perdre l’esperança que ens portarien a un lloc millor. 
Efectivament, quan van obrir les portes del camió i vaig veure aquella platja plena 
de persones al terra, brutes, amb la roba mig apedaçada i amb les mirades 
plenes de desesperació, em vaig adonar que ens havíem escapat d’un infern per 
arribar-hi a un altre de molt pitjor. Érem a Argelers. 

La platja estava envoltada de tanques amb filat de punxes, i les dones hi érem 
allà tancades com animals, i ens tractaven com si fóssim animals. Vam passar 
els primers mesos mortes de fred, de gana, de set i plenes de ferides que ens 
provocava la sorra que aixecava el vent i que ens colpejava a les parts 
descobertes del cos. Anaven passant les setmanes i cada vegada em creia 
menys el que ens estava passant: la injustícia que estàvem vivint i el poc valor 
que teníem per a la resta del món. Les dones que érem allà no sabíem res dels 
marits, dels germans, dels pares... només que havien estat portats a un altre 
camp; per tant, devien estar com nosaltres, o potser pitjor, no ho podíem saber. 

S’acostava la primavera. Aquell fred tan molest se n’anava i per fi vèiem sortir el 
sol; un sol que els primers dies va ser com un petit regal, però que més tard es 
va convertir en el nostre enemic: aquell sol que escalfava tant, mentre nosaltres 
no podíem beure aigua potable, va causar moltes malalties, a part de les 
epidèmies causades per la brutícia. Va haver-hi casos de xarampió, cops de 
calor, desmais i, sobretot, deshidratació. 



Durant aquells mesos vaig ajudar una dona que va arribar a Argelers amb el seu 
nadó de tan sols cinc mesos i que ara ja en tenia uns nou o deu, no ho recordo 
bé, perquè allà dins perdies la noció del temps… Aquella dona i jo ens vam cuidar 
dels nadons de mares que havien caigut malaltes i dels nens que havien arribat 
orfes al camp. S’acostava el maig i cada vegada em trobava pitjor; portava dies 
amb nàusees, amb marejos i amb molt de mal d’estómac. No sabia què em 
passava... jo no tenia els símptomes de les altres dones que havien patit la calor. 
La dona del nadó també em notava estranya, però cap de les dues vam saber 
què em passava fins que als quatre mesos de ser-hi allà em vaig adonar que 
estava embarassada. No m’ho podia creure, que esperés un fill d’aquell agent 
fastigós, que el nen hagués de néixer en un lloc tan miserable com aquell, on 
segurament acabaria morint. 

Al cap d’uns mesos, un dia van aparèixer molts camions, més dels que solien 
venir al camp. D’un camió de la Creu Roja va baixar una dona que semblava una 
infermera i que se’ns va acostar i ens va alegrar la vida amb tan sols una frase: 
«Hem estat treballant en un projecte perquè totes les dones embarassades 
pugueu parir en un lloc digne, on els vostres fills puguin néixer en condicions». 

Quan vaig arribar a la Maternitat, em va semblar un lloc preciós, idíl·lic; em va 
fer l’efecte que tot allò formava part d’un somni. L’Elisabeth, la infermera que ens 
havia portat una mica d’esperança i dignitat, era una dona admirable i vam 
acabar sent bones amigues. A mi encara em quedaven tres mesos per donar a 
llum, i durant aquell temps vaig ajudar a la Maternitat. 

Aquells mesos hi van arribar moltes dones, no només d’Argelers sinó també del 
camp de Rivesaltes, i exiliades jueves del començament de la Segona Guerra 
Mundial. Una d’aquestes dones, que no només havia fugit del seu país per ser 
jueva sinó per la seva ideologia, es deia Noemí, un nom dolç i bonic que li anava 
molt bé. 

Les primeres setmanes des de la seva arribada anàvem sempre juntes; vaig 
oferir-me a fer-li de guia mentre estigués allà. Tot semblava anar molt bé, hi havia 
molta pau i tranquil·litat dins la Maternitat. Però durant la guerra un no pot confiar-
se. Poc després que la Noemí hi arribés, van començar a venir, com a mínim un 
cop per setmana, uns cotxes amb generals alemanys, per comprovar que 
l’Elisabeth no estava encobrint cap jueva. Buscaven per tot l’edifici, però mai no 
van trobar la Noemí; jo me’n cuidava que no la trobessin: ens amagàvem 
plegades dins d’uns grans armaris que hi havia a les golfes. Cada setmana 
esperava el dia que venien els alemanys, perquè era un moment que ella i jo 
érem a soles: m’agradava tant estar amb la Noemí! Quan érem juntes sentia que 
el món s’aturava, que aquella situació horrible s’havia acabat i, per uns instants, 
em sentia realment feliç. Eren només uns minuts, però aquells minuts valien molt 
la pena. 



Va arribar per fi l’última setmana de l’embaràs, tenia moltes ganes de conèixer 
el meu fill, tot i que encara no sabia quin nom posar-li: havia de ser un nom que 
tingués algun significat, un nom que fos bonic i amb força. Quan vaig veure per 
primera vegada la carona de la meva filla ho vaig saber de seguida: «Amaia», 
com la meva àvia, que en basc significa fi. Li vaig posar aquest nom perquè amb 
la seva generació s’acabessin totes les injustícies i la intolerància que hi havia al 
món en aquells moments, perquè ella posés fi a tot aquell horror. 

Al cap d’uns dies d’haver donat a llum, tot i que les dones solien tornar al camp 
si no els havien trobat cap feina als pobles dels voltants, l’Elisabeth em va oferir 
quedar-me amb l’Amaia i la Noemí a la Maternitat. Volia que em quedés allà per 
ajudar-la, i jo, ara que tornava a tenir una família, no la volia tornar a perdre, així 
és que em vaig quedar a la Maternitat fins que la van tancar. I hi estic molt 
agraïda, perquè sense la Maternitat, ni jo ni centenars de dones ens n’hauríem 
sortit. 

Ara, molts anys després, m’adono que moltes vegades no valorem el que tenim, 
les coses més senzilles de la vida, com tenir una família, poder menjar com a 
mínim un cop al dia, o tenir un llit i un coixí on poder descansar. 


