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La història d’aquesta epopeia, 
viscuda ara fa exactament se-
tanta anys, encara està incom-
pleta. Com en tantes d’altres 
ens falta identificar alguns 
dels seus protagonistes. Entre 
els noms dels 2.365 refugiats 
espanyols que van arribar la 
nit del 2 de setembre de 1939 
al port xilè de Valparaíso, a 
bord del vaixell Winnipeg, hi 
havia un nombre indetermi-
nat de penedesencs simpatit-
zants de la causa republicana 
que set mesos abans s’havien 
exiliat travessant la fronte-
ra francesa, perseguits per 
l’exèrcit franquista. Després 
de romandre empresonats 
en camps d’internament ha-
bilitats en diferents munici-
pis del sud d’aquest país, ha-
vien estat rescatats gràcies a 
una iniciativa del poeta xilè 
Pablo Neruda.
Ara, en complir-se el setantè 
aniversari d’aquells esdeve-
niments, és un bon moment 
per intentar identificar les 
veïnes i veïns dels diferents  
pobles del Penedès que van 
protagonitzar aquell viatge 
que s’inicià el 4 d’agost de 
1939 al port fluvial francès de 
Trompeloup – Pauillac, a l’est 
de Burdeus. Gràcies a la loca-
lització d’una caixa de cartró 
al port de Valparaíso, que con-
tenia les targetes d’embarca-
ment (fruit del treball de re-
cerca del professor xilè Jaime 
Ferrer i Mir, fill d’un sadurni-
nenc que va viatjar en aquest 
vaixell) tenim la majoria dels 
noms dels passatgers, però no 
sabem quins eren exactament 
els que vivien a la nostra co-
marca durant la Guerra Civil, 
ja que en la documentació dis-
ponible només s’aclareix qui-
na professió tenien i quina era 
la seva afiliació o simpatia po-
lítica. Segur que els  familiars, 
amics o coneguts dels refugi-
ats que van anar a Xile saben 
de la seva estada en aquest llu-
nyà país i ens podran ajudar a 
completar aquesta bella i a la 
vegada dramàtica història.

A la frontera del Portús
Uns 450.000 refugiats, entre 
civils i militars, van travessar 

la frontera francesa durant 
els darrers dies de gener i els 
primers de febrer de 1939. 
Fugien de l’exèrcit franquis-
ta que en poc més de cinc set-
manes havia ocupat tot Cata-
lunya, avançant des de l’Ebre 
fins als Pirineus. La derrota 
era irreversible i tots aquells 
que s’havien identificat amb 
la causa republicana es veien 
obligats a exiliar-se.El corres-
ponsal del diari londinenc 
The Daily Telegraph, el sitge-
tà Henry Buckley, recorda-
va mesos després a les seves 
memòries: “Avui segueixo 
pensant que allò que els meus 
ulls van veure aquell dia no 
era la realitat, sinó només un 
malson.[...] La primera onada 
de refugiats, la qual va assolir 
la xifra de quatre-cents mil, 
va arribar al poble fronterer 
d’El Portús el 30 de gener. 
Recordo que la carretera era 
plena a vessar de carretons, 
carros de mules i qualsevol 
altre vehicle de rodes que 
hom es pugui imaginar. Els 
francesos no deixaven passar 
cap mena de vehicle, la qual 
cosa va provocar un enorme 
embús. Corria el rumor que 
Franco havia entrat ja a Fi-
gueres i aquell rumor havia 
provocat una allau de gent en 
direcció a la frontera.[...] Ve-
iem arribar a aquells soldats 
fins al lloc fronterer, alguns 
simplement destrossats pel 
cansament, altres afamats, 
altres ferits de gravetat, al-
guns amb membres del seu 
cos gangrenats, tots plens de 
brutícia, de fang i de misèria, 
i veiem com els soldats fran-
cesos els feien retrocedir qui 
sap cap a on”. 
 
Als camps d’internament 
del sud de França
Segons el relat de Henry Buc-
kley, “Quan aquells infortu-
nats van poder travessar fi-
nalment la frontera van ser 
conduïts a uns camps prop 
del mar. Aquells descampats 
eren només això, terrenys 
empantanegats que s’inun-
daven quan plovia i que eren 
assotats per tempestes de 
sorra quan bufava el vent a la 
platja. 
Gairebé no hi havia cap ca-
bana on refugiar-se. Els ho-
mes havien de cavar forats a 
la sorra, vivien en caus com 

animals per protegir-se de 
les pluges i el fred. No hi ha-
via aigua potable i va ser per 
això que la disenteria es va 
estendre entre la població 
de refugiats. El servei mèdic 
era pràcticament inexistent, 
de forma que setmanes des-
prés d’haver-hi arribat molts 
ferits encara no havien estat 
atesos. Algunes dones i nens 
van ser confinats en altres in-
drets, però molts sofriren els 
rigors d’aquells mals anome-
nats camps d’internament i 
ben anomenats camps de 
concentració. Només es ve-
ien soldats senegalesos que 
patrullaven amb porres de 

fusta i la cavalleria de l’exèr-
cit francès que controlava 
aquells recintes brandant els 
sabres a la més petita provo-
cació, perquè ningú no tin-
gués cap mena de dubte de la 
situació en què es trobava. I 
així, un mes després que la 
guerra s’hagués acabat, gent 
que en la seva vida anterior 
eren advocats, arquitectes o 
metges, s’havien convertit 
en aquesta nova vida a Arge-
lers o Sant Cebrià -els noms 
d’aquelles ratoneres- en ani-
mals que vivien en caus que 
ells mateixos havien cons-
truït -com si fossin talps- a 
la sorra. Deambulaven tot el 

dia amb aspecte desendreçat 
i abatut, sense saber on po-
sar-se quan van arribar les 
pluges de primavera”. A més 
dels d’Argelers i Sant Cebrià, 
els refugiats republicans van 
ser agrupats en altres camps, 
com el de Vernet d’Ariège, 
Gurs, Barcarès, Setfons, Ri-
vesaltes i també en alguns 
del nord d’Àfrica.
     Cinc eren en aquell mo-
ment les opcions per sor-
tir d’aquell infern: tornar 
voluntàriament a l’Espa-
nya franquista, amb el risc 
d’haver d’afrontar eventu-
als responsabilitats políti-
ques; allistar-se a la Legió 

Estrangera o als Batallons 
de Marxa de Voluntaris Es-
trangers de l’exèrcit fran-
cès; oferir-se per ser destinat  
a  les CTE (Companyies de 
Treballadors Estrangers) per 
executar obres públiques o 
prestar serveis en empreses 
d’interès estratègic en dife-
rents indrets de França; ser 
contractat a títol individu-
al per empresaris agrícoles 
o industrials, o escapar-se 
d’amagat i refugiar-se a l’in-
terior del territori francès 
amb el risc de ser detingut i 
deportat. La sisena opció es 
va plantejar des de Santiago 
de Xile. 
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Penedesencs al Winnipeg
// EPOPEIA 2.365 exiliats republicans van viatjar en aquest vaixell des del port francès de Trompeloup – 
Pauillac (França) al de Valparaíso (Xile),  ara fa exactament setanta anys, per iniciativa de Pablo Neruda

Carles Querol
Sant Sadurní

1. Uns 450.000 refugiats republicans, entre civils i militars, van travessar la frontera francesa fugint de les tropes franquistes | FoTo DEL 

FoNS HENRy BUckLEy. ARXIU coMARcAL DE L’ALT PENEDèS 2. El Winnipeg era un vaixell de vapor propietat de la companyia Francesa de Navegació 
(controlada aleshores per la Internacional comunista) que des de la Primera Guerra Mundial s’havia dedicat al transport de mercaderies 
i matèries primeres i, ocasionalment, de tropes i passatgers. Va ser enfonsat per un submarí nazi a l’Atlàntic durant la Segona Guerra 
Mundial i es coneixen exactament les coordenades del punt on es troben les seves restes | FoTo cEDIDA PER JAIME FERRER I MIR

Sant SadurníParís

Cap a l’exili xilè

Un dels exiliats que va viatjar 
amb el Winnipeg, el sadur-
ninenc Antoni Ferrer i Forn. 
L’acompanya en aquesta fo-
tografia captada abans de la 
Guerra Civil, la seva promesa 
Teresa Mir i Mir.

L’epopeia del poeta

El poeta xilè Pablo Neruda 
(1904 – 1973) va proposar al 
president de la República de 
Xile la idea de rescatar exili-
ats republicans dels camps 
d’internament francesos per 
portar-los al seu país. 
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Desembarcament dels refugiats republicans espanyols al port xilè de Valparaíso, el matí del 3 de se-
tembre de 1939. A la dreta de la imatge, les autoritats civils, portuàries i militars xilenes, entre les 
quals havia el Ministre de Salut de l’època, Salvador Allende Gossens, nascut precisament a Valparaíso 
el 1908 | FoNS DE L’AUToR

Argelers Xile

Procedència

Els 2.365 exiliats espanyols que 
van pujar al Winnipeg amb des-
tinació a Xile van ser rescatats 
per Pablo Neruda dels camps 
d’internament del sud de Fran-
ça, on havien arribat fugint de 
les tropes franquistes.

Homenatge

Grup d’exiliats i de familiars 
dels refugiats que van viatjar 
amb el Winnipeg, molt d’ells 
catalans, en un dels actes d’ho-
menatge celebrats enguany a 
Xile amb la presència de la pre-
sidenta Michelle Bachelet.

Al port  francès de Trompeloup – Pauillac

A gairebé dotze mil quilòmetres de distància, 
el poeta xilè Pablo Neruda seguia amb preo-
cupació les vicissituds dels exiliats espanyols. 
La seva implicació amb la causa republicana 
s’havia enfortit d’ençà la seva estada a Madrid 
i Barcelona en caràcter de diplomàtic l’any 
1934. Va plantejar-li una proposta agosarada 
al president de la República de Xile, Pedro 
Aguirre Cerda: rescatar milers d’aquells refu-
giats i portar-los al seu país per treballar a les 
fàbriques i a l’agricultura. 
     Neruda va ser destinat immediatament a 
l’ambaixada xilena de París amb el càrrec de 
Cònsol Especial per a l’Emigració Espanyola i 
des d’allí organitzà l’operació a través del SERE 
(Servei d’Evacuació de Refugiats Espanyols). 
Contractà el mercant de vapor Winnipeg, pro-
pietat de la Companyia Francesa de Navegació 
(controlada aleshores per la Internacional Co-
munista) i organitzà la travessa del vaixell des 
del port fluvial de Trompeloup-Pauillac, prop 
de la ciutat de Burdeus. “Els trens  arribaven 
l’un darrere l’altre fins al moll. Les dones reco-
neixien els seus marits a través de les finestres 
dels vagons. Havien estat separats des del final 
de la Guerra Civil. I allí es retrobaven per pri-
mera vegada, a punt de pujar al vaixell que els 
esperava. Mai m’ha tocat ser testimoni d’un 

dramatisme tan delirant, com les abraçades, 
els petons, els plors i les rialles que aquell dia 
vaig presenciar”, va escriure anys després el 
poeta xilè. El Winnipeg va salpar el 4 d’agost 
de 1939 amb 2.365 passatgers a bord, entre els 
quals hi havia els sadurninencs Salvador Mo-
rera i Mas, Antoni Llop i Sales i Antoni Ferrer i 
Forn, així com també d’altres penedesencs.

La travessa per l’Atlàntic i el Pacífic

L’adaptació precipitada d’aquell vaixell de càr-
rega per al transport de passatgers no oferia 
ni de bon tros les condicions necessàries per 
albergar-hi adequadament aquells 2.365 exili-
ats. El sadurninenc Salvador Morera recordava 
que “a les lliteres hi havíem de pujar enfilant-
nos com si fóssim gats, ja que estaven apilades 
de cinc en cinc. Un matí, a l’hora de llevar-nos 
per anar a esmorzar, ens vàrem adonar que un 
dels companys que ocupava una de les lliteres 
superiors no es movia. El vàrem deixar dormir 
pensant que estava molt cansat, però al mig-
dia vàrem comprovar que era mort. El vàrem 
treure a coberta i llençàrem el cadàver al mar, 
com feien des de sempre els mariners”. 
     Gràcies a la disciplina i organització dels 
refugiats es va resoldre la neteja del vaixell, 
el rentat de la roba, el cuinat dels aliments, 
l’atenció mèdica i sanitària... i fins i tot els 
parts que es van produir durant la travessa. A 
una nena que va néixer al mig de l’Atlàntic li 
varen posar els noms d’Agnès i Winnipeg.
     Un dels temors dels exiliats era que els 
destructors i submarins de la flota alemanya 
intentessin enfonsar el vaixell i per això ob-
servaven amb preocupació qualsevol detall 
que els pogués alertar. Sortosament, no es va 
produir cap incident. La travessa del Canal de 
Panamà va significar un altre ensurt. A l’hora 
d’enfilar-lo, el capità del Winnipeg va rebre 
l’ordre d’aturar el vaixell tota vegada que la 
companyia titular del mercant no havia abo-
nat encara el peatge que s’exigia per utilitzar-
lo. Durant unes hores, alguns van pensar que 
els farien tornar a França. Resolt l’incident, 
s’emprengué el tram final del viatge.

Al port xilè de Valparaíso

Al capvespre del 2 de setembre el Winnipeg 
va arribar al port de Valparaíso. Les autoritats 
portuàries van determinar que el desembarca-
ment no es fes fins el dia següent. Aquella nit, 
la majoria dels passatgers van contemplar des 
de la coberta del Winnipeg la ciutat i les serra-
lades que l’envolten plenes de llum i de vida. 
L’endemà, tots els viatgers van desembarcar i 

van ser atesos pels representants de les autori-
tats xilenes. El Ministre de Sanitat de l’època, 
el doctor Salvador Allende Gossens, va orga-
nitzar personalment els serveis d’atenció des 
del moll de Valparaíso, així com la posterior 
destinació dels refugiats a diferents ciutats i 
departaments xilens on, efectivament, s’es-
tabliren i varen trobar feina i futur. (Salvador 
Allende va ser president del Congrés xilè el 
1966 i quatre anys després va assolir la res-
ponsabilitat de president de la República. El 
setembre de 1973, arran el cop d’Estat del ge-
neral Augusto Pinochet, va resistir el setge de 
les tropes rebels fins al final al Palacio de la 
Moneda, i es va suïcidar, després d’emetre per 
ràdio el seu famós darrer discurs a la nació).

     Els diaris  de Valparaíso d’aquell 2 de se-
tembre, i també els de tot el món, publica-
ven la notícia de la invasió de Polònia per 
part de l’exèrcit alemany d’Adolf Hitler. Ha-
via començat la Segona Guerra Mundial i per 
aquells exiliats s’esvaïa el somni de tornar a 
Europa. Es calcula que actualment viuen en 
aquella república més de vint mil ciutadans 
xilens, descendents d’aquells exiliats espa-
nyols que hi van desembarcar el 3 de setem-
bre de 1939. Pablo Neruda, premi Nobel de 
Literatura el 1971, a l’hora de fer balanç de la 
seva particular epopeia del Winnipeg va es-
criure “Que la crítica borre toda mi poesía, si le 
parece. Pero este poema, que hoy recuerdo, no 
podrá borrarlo nadie.”

Crònica del viatge
// La travessa per l’Atlàntic 
i el Pacífic va durar gairebé 
un mes. Les condicions 
del Winnipeg no eren les 
adequades per hostatjar 
els 2.365 refugiats que hi 
van embarcar

REPORTATGE  carles Querol

L’única documentació disponible actual-
ment sobre aquest viatge del Winnipeg, 
de França a Xile, no permet aclarir el mu-
nicipi d’origen dels passatgers, només hi 
consten els seus noms (i encara no tots), 
l’ofici i l’afiliació política. Voldríem iden-
tificar les veïnes i veïns de tots i cadascun 
dels pobles de l’Alt Penedès que hi van vi-
atjar. Si vostè sap d’algun familiar, cone-
gut o amic que formés part d’aquella ex-
pedició, li agrairem que enviï el seu nom 
i el municipi al qual pertanyia a querol-
rovira@hotmail.com, o truqui al telèfon 
649 84 21 20.

MISIÓN DE AMOR
El poema que Pablo Neruda va escriure en homenatge al Winnipeg

Yo los puse en mi barco.
Era de día y Francia

su vestido de lujo
de cada día tuvo aquella vez,

fue
la misma claridad de vino y aire

su ropaje de diosa forestal.
Mi navío esperaba con un remoto nombre

“Winnipeg”
pegado al malecón del jardín encendido,

a las antiguas uvas acérrimas de Europa.
Pero mis versos no venían

de Versalles,

del baile plateado, de las viejas alfombras de amaranto,
de las copas que trinan

con el vino,
no, de allí no venían,
no, de allí no venían.

De más lejos,
de campos y prisiones,

de las arenas negras
del Sahara,

de ásperos escondrijos
donde yacieron

hambrientos y desnudos,
allí a mi barco

claro,
al navío en la mar, a la esperanza

acudieron llamados uno a uno
por mí, desde sus cárceles,

desde las fortalezas
de Francia tambaleante

por mi boca llamados
acudieron,

Saavedra, dije, y vino el albañil,
Zúñiga, dije, y allí estaba.

Roces, llamé, y llegó con severa sonrisa,
grité, ¡Alberti! y con manos de cuarzo

acudió la poesía.


