
PROGRAMA SORTIDA D’EXILI 
(Guiatge d’Assumpta Montellà) 

- SORTIDA: 7 d’octubre de 2012, a 2/4 de 8 del matí des del Portal d’Avall 

- Entre les 10 i 2/4 d’11, parada tècnica a una àrea de servei 

- A les 11 del matí, visita a Argelers 

El gener de 1939 la ciutat de Barcelona va caure en mans franquistes i la victòria militar de la Guerra Civil 
queia definitivament de la banda dels militars feixistes colpistes. Mig milió de republicans espanyols, per 
salvar la vida, van prendre el camí de l'exili cap a França. Aquest èxode s'anomenà La Retirada. El camp 
d'Argelers va ser el primer dels camps de concentració construïts al Rosselló. No s'havia previst res per a 
l'acolliment dels exiliats i al principi, només la sorra i la roba que portaven els abrigava. Poc després es van 
obrir altres camps com els del Voló, Sant Cebrià, El Barcarès, Bram i del Vernet. Això permeté disminuir la 
pressió demogràfica del Camp d'Argelers traslladant part dels refugiats a Barcarès. 

Era una superfície sorrenca voltada de filat on foren construïts uns escassos barracons. S'hi van arribar a 
amuntegar fins a 65.000 refugiats en unes dures condicions (fred, fam, polls, sarna, prostitució) a causa de la 
manca d'infraestructures del camp. De fet els refugiats reberen el tracte de presoners de guerra. El camp era 
vigilat per senegalesos (a partir del desembre del 1939, del 24è regiment de tiradors senegalesos, de 
guarnició a Perpinyà) i espahís a cavall que es caracteritzaven per la seva duresa. Al camp d'Argelers les 
nenes i les noies joves portaven una espècie de xiulet fet amb canyes lligat al coll que feien servir en cas 
d'intentar ser violades pels seus guardians. 

El camp d'Argelers és un lloc de memòria important, el primer gran camp del camí de l'exili. Al 1999, en 
ocasió del 60è aniversari de la Retirada, Argelers va homenatjar aquest trist capítol de la historia inaugurant 
un monòlit allà on hi havia el camp, i es va batejar una avinguda amb el nom d'"Avinguda de la Retirada del 
1939".  

La inscripció al monòlit commemoratiu a la platja d'Argelers resa: "A la memòria dels 100.000 republicans 
espanyols, internats en el camp d'Argelers, després de la RETIRADA de febrer de 1939. La seva desgràcia: 
haver lluitat per defensar la Democràcia i la República contra el feixisme a Espanya de 1936 a 1939. Home 
lliure, recorda-te'n." 

- A 3/4 d’1, Cotlliure, visita de la tomba del poeta Antonio Machado. Explicació de l’exili dels nostres 
intel.lectuals. 

La vila de Cotlliure té l'origen en castrum Caucoliberi que vol dir el port d'Illíberis, i era una ciutat del segle VI 
aC, que servia de port d'Illiberis (Elna), com indica el seu nom. Durant la Guerra dels Segadors, el 1642, 
Cotlliure i el seu castell patiren un setge intens. Les tropes del rei francès dominaven els puigs i la seva flota 
bloquejava el port. Arran de l'assalt de la ciutat i del castell per les tropes de Lluís XIII de França (que 
constaven de 10.000 homes entre els quals Turenne, d'Artagnan i i els seus companys mosqueters), les 
tropes catalanes, privades d'aigua per la destrucció del pou, s'hagueren de rendir. Al 1402 hi va néixer el 
beat dominic Pere Cerdà. En aquest poble hi morí Antonio Machado en l’exili i està enterrat al seu cementiri. 

- De 2/4 de 2 a les 3, temps lliure per dinar 

- A 1/4 de 4, Elna, visita de la maternitat, espais exteriors, jardins, etc. Explicació de com funcionava la 
maternitat, logística i valors del projecte impulsat per Eidenbenz. 

La Maternitat d'Elna va ser una institució humanitària dedicada a ajudar dones, sobretot exiliades. Situada al 
Rosselló (Catalunya Nord), va ser fundada el novembre del 1939 per la suïssa Elisabeth Eidenbenz. Hi van 
néixer 597 nens, fills de refugiades de la Guerra Civil Espanyola que estaven internades en els camps propers 
a Elna. La maternitat d'Elna era també anomenada la maternitat suïssa, ja que era obra d'una fundació 
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humanitària d'aquesta nacionalitat, concretament de la secció del SCI (Servei Civil Internacional) anomenada 
Cartell d'Ajuda Suïssa als Nens de la Guerra Civil Espanyola. Va deixar de funcionar l'any 1944 quan els nazis 
la van tancar durant l'ocupació de França.  

Les condicions d'aquests camps van fer que les possibilitats de supervivència d'un nadó fossin pràcticament 
nul·les, i de fet el part ja comportava un gran perill per a les mares. La mortalitat dels nadons en aquests 
camps superava el 90%. Elisabeth Eidenbenz era una infermera suïssa que va arribar a Madrid amb 24 anys, 
el 24 d'abril del 1937, com a voluntària de l'Associació d'Ajuda als Nens de la Guerra per ajudar mares i nens 
durant la Guerra Civil Espanyola, formant part d'un enviament d'ajuda humana i material. Quan va caure la 
república, es va desplaçar amb els refugiats cap al Rosselló, on la majoria van ser internats. Allà es va dedicar 
a buscar i recollir les embarassades dels camps d'internament francesos. Va gestionar amb les autoritats 
franceses els permisos necessaris i va negociar els protocols d'actuació del personal de la maternitat als 
camps. El seu camp d'actuació va ser els camps d'Argelers, Sant Cebrià de Rosselló i Ribesaltes.  

Al principi la maternitat es va instal·lar a un edifici de Brullà, que de seguida es va quedar petit. Després de 
buscar un emplaçament idoni, Elisabeth Eidenbenz va aconseguir ubicar la maternitat en un palauet de tres 
pisos semiabandonat als afores d'Elna, a la carretera de Montescot: el castell de Bardou, obra de Viggo 
Dorph-Petersen, construït el 1900. Restaurar-lo va costar 30.000 francs suïssos, que va aportar l'associació.  

El primer nen va néixer el 7 de desembre del 1939. El centre utilitzava per als subministraments els corredors 
sanitaris de la Creu Roja Internacional. En rebien principalment llet condensada i en pols, xocolata, formatge, 
conserves, farina, sucre i arròs, a part de biberons i medicaments. La resta del material procedia de col·lectes 
i d'ajuda humanitària. A més, l'escola d'infermeria suïssa hi enviava dos o tres professionals cada sis mesos. 
Les altres activitats les duien a terme voluntàries i refugiades dels camps. S'atenien, de mitjana, 20 parts 
mensuals. Disposava de 50 llits, distribuïts en habitacions de 4 o 8 llits. Les habitacions havien estat 
batejades amb noms de ciutats o països, com Barcelona, Bilbao, Madrid, París, Suïssa, Polònia i el Marroc. La 
sala de naixements era una petita habitació blanca amb un llit, una taula, un lavabo i un armari per als estris 
de la llevadora. A causa de les dificultats, l'associació es va fusionar amb la Creu Roja el gener del 1942.  

Des de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, la maternitat va començar a recollir també mares jueves que 
escapaven de la persecució nazi, i hi van néixer uns 200 nens jueus. Els alemanys van ocupar el sud de França 
el novembre del 1942 i els van començar a buscar per tancar-los als camps d'extermini. Aquest afany per 
amagar i salvar jueus va fer que la Gestapo fes visites i inspeccions freqüents a la maternitat, davant de 
l'oposició de la directora, i per això, l'exèrcit alemany va tancar la maternitat la Pasqua del 1944.  

L'edifici va estar abandonat fins que als anys 90 el va adquirir un artesà per establir-hi el seu taller de vitralls. 
Allà va conèixer casualment el 2001 Guy Eckstein, d'ascendència jueva, que era un dels nens que havia 
nascut a la maternitat, i li va explicar la història de l'edifici, desconeguda per ell. Junts van decidir buscar 
l'antiga infermera, i el 2002, la història perduda en l'oblit va sortir a la llum quan l'ajuntament va decidir fer 
un homenatge institucional a Elisabeth Eidenbenz. Des de llavors ha rebut diverses distincions internacionals. 

Aquell any, el 23 de març, es va col·locar al palauet una placa amb la inscripció, en francès:  “En aquesta 
casa, on hi hagué la Maternitat d’Elna del 1939 al 1944, van néixer 597 nens. Dirigida per Elisabeth 
Eidenbenz sota el patrocini de “Seguretat als infants de la Creu roja suïssa.”  

El 14 de juliol del 2004, l'ajuntament de la vila va anunciar l'adquisició de la maternitat, per conservar-ne la 
memòria. Elisabeth Eidenbenz ha estat guardonada amb la Medalla dels Justos entre les Nacions (2002), 
atorgada per l'estat d'Israel, la Creu de l'Ordre de la Solidaritat Social (2006), entregada per la reina Sofia 
d'Espanya, el premi Creu de Sant Jordi (2006), de la Generalitat de Catalunya, i la Legió d'Honor (2007), del 
govern de França. 

- A 2/4 de 9 del vespre, arribada a la Selva 
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