
Walter Benjamin 

Portbou 1940 

Som éssers de 
frontera 



El 24 de setembre 
de 1940 em trobava 
a casa de Lisa Fittko,  
a Banyuls. També hi 

era la fotògrafa 
Henny Gurland i el 

seu fill Joseph 

Amb molta discreció, 
vàrem decidir  d’anar a 

inspeccionar el camí 
transfronterer per on 

caldria transitar la 
matinada de l’endemà, 

si volíem arribar a 
Portbou 



Vostè ha d'entendre 
que aquest maletí és 

la cosa més important 
per a mi. No puc 

arriscar-me a perdre’l. 
Hi guardo el manuscrit 
que cal salvar. És més 

important que jo.

El bo de Benjamin,  en cap cas vol separar-se del seu llast, 
aquesta bossa negra; l’haurem d'arrossegar com un 

monstre a través de les muntanyes. 
  

El fill de la senyora Gurland, en Joseph –un jovencell de 
quinze anys d'edat-,i jo ens haurem d’alternar en ajudar a 

portar-la. És molt pesat!. Sort que mostrem molt bon 
humor. 

La paraula "camí" es va fent més i 
més simbòlica. Hi ha trams de bon 

camí, però més sovint es va 
convertint en un sender, amb prou 
feines perceptible entre les roques. 

Serpentejant entre l’empinada 
vinya, que mai oblidaré. » 





Ja hem reconegut prou 
camí. S’està fent tard! 

Cal retornar cap a casa, 
reposar i fer nit. Demà, 

abans que claregi, 
emprendrem la marxa 

Ho sento, senyora 
Fitkko, però em quedo 
ací, en aquest collet, 

sota aquestes alzines. Ja 
em recolliran demà al 

matí 

Sr. Benjamin, No pot 
passar la nit al ras, farà 

fred i vostè no porta 
cap abrigall  adequat 

per fer-hi front 

D’acord! És molt fosc, 
ens cal tornar. De bon 

matí el passarem a 
recollir 

No puc tornar a descendre cap a 
Banyuls. M’ha costat molt, moltíssim 
d’esforç arribar fins aquí. Vostè sap 
que sóc cardíac. Sé que demà no ho 

aguantaria!  Si vull conservar una 
oportunitat de creuar la frontera, no 
tinc cap més opció que dormir sota 

els estels. 



Oh això. La 
rosada del 

matí, ja sap. 
Les pastilles 
les guardo 

dins del tub, 
veu? Es 

taquen pel 
fred i la 
humitat 

Ens hem llevat de fosc, com la gola d’un llop, i costa seguir el camí. 
Però ara que portem una estona caminant, comença a clarejar. Quina 
bellesa aquesta albada, com perfila les siluetes de les muntanyes! Ens 
estem apropant on va quedar-se Benjamin. Em sento a cada passa 
més tensa: Hi serà? Estarà viu? Mira’l! És aquí, estirat, el bo de 
Benjamin! S’asseu i ens dona la benvinguda amb la seva mirada 
amistosa. La visió del seu rostre em provoca un ensurt 

El meu cor ha 
deixat de de 

bategar 
desbocat. 

  
A partir d'aquí, 

l'ascens serà 
més 

pronunciat» 

Què li ha passat? Què són 
aquestes taques porpres 
sota els ulls? No podria 
ser un símptoma d’inici 

d’un atac de cor?  



Escolti!. Vol fer  el 
favor d’atendre’m i 
escoltar-me  durant 

un moment? 
Gairebé hem arribat, 
ja no falta gaire. Sé 
que vostè pot fer-

ho. Però beure 
aquest fang és 

impensable. Vostè 
agafarà el tifus .. 

No pot beure 
d’aquesta aigua, 
és molt bruta i 

segurament 
contaminada 

Demano disculpes, 
no tinc una altra 
opció. Si no ho 
faig, no podré 

seguir fins al final 

És cert, que podria. 
Però no ho veu, el 

pitjor que pot passar 
és que em mori de 
tifus ... Després de 

creuar la frontera , la 
Gestapo no serà 

capaç d‘agafar-me, i 
el manuscrit estarà 

fora de perill. 
Demano disculpes 



Jo sabia que estàvem 
ara a Espanya, i que a 
partir d'aquí el camí 
corria recte fins al 
descens a la ciutat. 

No podia arriscar-se 
a ser capturats en 
territori espanyol. 

Però, no, jo no podia 
deixar aquest grup 

encara a si mateixos, 
no del tot encara. 

Només un altre curt 
tram ... » 

La vista va arribar el tan sobtat, per un moment es va acudir com un 
miratge. Allà baix, des d'on havíem vingut, la Mediterrània va tornar 
a aparèixer. D'altra banda, per davant, penya-segats escarpats, un 
altre mar? Però, és clar, de la costa espanyola. Dos mons de color 
blavós. A l'esquena, cap al nord, el Rosselló país de Catalunya. Al 
fons La Côte Vermeille, la terra de tardor en un centenar de tons de 
vermelló. Vaig donar un crit ofegat: Mai havia vist res tan bonic. 



Other small groups of refugees passed us, marching in the same direction. We sat down and searched our makeshift maps. In the 
meantime we were joined by an elderly gentleman, a younger woman, and her son. 

 
Altres petits grups de refugiats ens van passar, que marxa en la mateixa direcció. Ens vam asseure i recerques en els nostres 

mapes improvisats. Mentrestant ens va unir un senyor d'edat, una dona més jove, i el seu fill. 



És Portbou allà baix! La 
població amb el control de 

les fronteres espanyoles, on 
han de presentar-se. 

Aquest camí, cap avall, hi 
porta directament . És un 

camí real! 

Ara he de tornar cap 
a França. Ja estem a 

Espanya –portem 
gairebé una hora en 
territori espanyol. El 
descens serà ràpid,  
és tan a prop que es 

poden veure totes les 
cases des d'aquí. 

Aniran directament al 
lloc fronterer i 

mostraran  els seus 
documents ... Ara me 

n'he d'anar, auf 
Wiedersehen ... 











We wandered about here and there and at sunset were on the other side of the mountain. We saw what we thought to be our 
first Spanish customs office. To our dismay we learned that it was the second one... 

 
Passegem per aquí i per allà i al vespre estàvem a l'altra banda de la muntanya. Vam veure el que crèiem ser la nostra primera 

oficina de duanes espanyoles. Per a la nostra desgràcia ens assabentem que era el segon .. 



...and the police captain in charge declared us under arrest and obliged to return to the French border.  
 

... I el capità de la policia a càrrec ens va declarar arrestat i obligat a tornar a la frontera francesa. 



I asked as a favour that we could pass the night in a quiet place, and promised that we would go back the following morning.  
 

Li vaig demanar com un favor que podíem passar la nit en un lloc tranquil, i vaig prometre que tornaria al dia següent 



My neck was seized by a big hand; I was turned around and commanded by a stocky man to order my party to follow us closely; 
we were to be accommodated overnight at a special police hotel. 

 
El meu coll es va apoderar d'una gran mà, em vaig girar i manat per un home fornit d'ordenar meu partit per a nosaltres seguir de 

prop, estàvem a ser allotjats durant tota la nit en un hotel especial de la policia. 



We gathered to discuss how to avoid the dreaded return to the border. We knew that the border police were not only linked with the Nazis, 
but nearly all of them were informers and acting on Nazi orders. They all had the lists of people wanted by the Germans. 

 
Ens vam reunir per discutir com evitar el temut retorn a la frontera. Sabíem que els policies de la frontera no només estaven relacionats amb 
els Nazis, sinó que  gairebé tots eren informadors I actuaven sota les ordres dels nazis. Tots tenien la llista de la gent buscada pels alemanys.  



Sophie and I had a few gold coins with us. Sophie, based on the knowledge acquired from her literary upbringing, was sure that 
bribing the Spaniards with gold coins would make them more helpful. 

 
Sophie i jo vam tenir un parell de monedes d'or amb nosaltres. Sophie, en base als coneixements adquirits a partir de la seva 

educació literària, estava segur que subornar als espanyols amb les monedes d'or faria més útil. 









In the hallway she heard a loud rattling from one of the rooms. She returned and asked me to look into this. I entered the room 
and found Professor Benjamin in a desolate state of mind and completely exhausted. 

 
Al passadís, va sentir un sotragueig en veu alta d'una de les habitacions. Ella va tornar i em va demanar de mirar en això. Vaig 

entrar a l'habitació i em va semblar el professor Benjamin en un estat desolat de la ment i completament esgotat. 



Jeia mig nu al seu llit, i hi havia obert el seu gran rellotge de butxaca d'or bella a bord una mica a prop seu, observant el temps 
constantment. Em va dir que de cap manera estava disposat a tornar a la frontera, o per sortir d'aquest hotel. Quan li vaig 

comentar que no hi havia altra alternativa, va declarar que no havia un per a ell. 



He hinted that he had some very effective poisonous pills with him. I told him of our plan to bribe out way out with gold and implored him to 
abandon the idea of suicide, at least to await the result of Sophie’s dealings with the local authorities, about which he was very pessimistic. 

 
Ell va donar a entendre que tenia algunes píndoles verinoses molt eficaços amb ell. Li vaig parlar del nostre pla per subornar a terme la sortida 
d'or i li vaig implorar d'abandonar la idea de suïcidi, almenys per esperar el resultat dels tractes de Sophie amb les autoritats locals, sobre les 

quals era molt pessimista. 
 



I left him only when his lady companion came in and kept guard with him. I did not know him at all, and was thus unaware whether it was the 
right thing to do to hinder him from departing this life which he seemed to abhor. The next morning we heard that he had succeeded and was 

no more amongst us. 
El vaig deixar sol quan la seva dama de companyia va entrar i va mantenir la guàrdia amb ell. Jo no el coneixia en absolut, i era per tant 

desconeixen si era el correcte a fer per impedir-li sortir d'aquesta vida que semblava avorrir. Al matí següent ens vam assabentar que ell havia 
tingut èxit i ja no existia entre nosaltres. 

 



“hi ha moltíssima 
esperança, però no pas 
per mi” 
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