
Xavier Benguerel, (1905-1990)  /  Els vençuts 
   

 

 

  

X.VALLS / INS PERE FONTDEVILA PLATJA D’ARGELERS, 05.12.2019 

 

1 

 
No en tenen prou: s’apoderen de les runes, les 
escarneixen, hi escupen, te n’expulsen… I, ara, 
què? Després de tants morts, de tantes 
desgràcies, ¿algú es pot ficar al llit i dir-se que 
té la consciència tranquil·la, que ha complert el 
seu deure?... (pàg.57) 
 
Boines vermelles, camises negres, els cops 
secs de les botes de la tropa sobre les 
llambordes, les pedres tombals dels claustres, 
com a la Rambla de Barcelona, al passeig del 
Triomf del Poble Nou... Des de l’Ebre fins a 
Matagalls i el Turó de l’Home. Volia dir tot això, 
en Martí Carulla: tot això que es reproduïa 
constantment en la meva imaginació. (pàg.62) 
 
Al mas Perxers, d’Agullana (pàg.63) 
 

Fins aleshores no vaig entendre prou a fons l’expressió de la gent que amb un 
pot a la mà fan cua per recollir una o dues llossades de ranxo al portal d’un 
hospital o una caserna. No tenim perdó. (pàg.65) 
 
Bombes sobre Barcelona. La meva dona sortia, esverada; se m’agafava al 
braç. "Ja hi tornen!" Les espases dels projectors dels antiaeris palpaven els 
núvols, exploraven el cel. Segons el vent, ens arriba amb precisió la roncor dels 
motors els avions. S’apagaven els llums, i la ciutat, durant una estona 
interminable, es convertia en un incomprensible desert d’ombra, mentre les 
bombes aixecaven els núvols enlluernadors, provocaven incendis, sembraven 
la mort i la ruïna... (pàg.65) 
 
Bombardejar Figueres. 
 
Brogir terrabastall. 
 
Ens manteníem a base d’un sol plat diari. (pàg.66) 
 
Han caigut la Seu, Girona, Ripoll... (pàg.67) 
 
On era el nord? On quedava, França? Doncs, cap a la frontera fins que 
aguantin les cames i no fallin els peus. 
  
“Haureu de passar la frontera a peu, i serà dur”. 
 

- Saps qui ha arribat? 
- En Companys?   

 (pàg.68) 
 
Mestre Fabra. 
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Me’n vaig a morir a França. (pàg 69) 
 
Ens haurem de refugiar en un món sense geografia i sense temps.. 
 
Entrarem a França com un pàries, derrotats, fent badalls, sense ni un clau. 
(pàg.70) 
 
S’acosten hores encara més dures, més amargues. (pàg.71) 
 
Jo no compto; el país, sí, i molt; i al país li espera una altra època de 
privacions, llarga, interminable... Quin tràgic, quin immerescut destí el 
d’aquesta pobra Catalunya! 
I ara, als de debò que es queden, tractaran de negar-los el pa i la sal, tot. Els 
faran víctimes de represàlies monstruoses... (pàg.73) 
 
Heu de procurar servir Catalunya. (pàg.74) 
 
Passà per Les Illes. (pàg.75) 
 
No hi pensis a tornar, és una idea de vençut. (pàg.80) 
 
Què ens espera? 
 

- A l’Índia en moren molts, moltíssims, cada dia... 
- Però, nosaltres... 
- ... i no passa res, absolutament res, llevat d’això: que moren. 

La cara d’en Rossend expressava decepció, fatiga, ganes d’aigualir per càndid 
l’optimisme d’en Ferran Planella. 

- De bon principi inspirarem compassió, potser sí, la que hem inspirat al 
forner de Les Illes. Al cap d’una quants dies els embussarem els carrers, 
els crearem problemes enormes. “Foutez-nous la paix!” Tenen una tend 

- ència nacional a repetir aquesta expressió. No toleraran que els 
rebaixem el picon, que els pertorbem la 
digestió, que els trasbalsem la consciència...  

(pàg.87) 
 

- És que som pitjor que bèsties?  
 
- M’agradaria de plorar, però ja no en sé. 

(pàg.93) 
 

- Pel cap baix conten que n’heu passat més de 
cinc-cents mil.  

 
- Havíem perdut una guerra ignominiosa, 

monstruosa, i ara, de segur que buscarien el 
sistema de destruir el nostre record. 
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- Estàtues afusellades, de rètols que queien mortalment ferits, de murs 
tràgicament aclivellats, de llibres llançats rabiosament a unes fogueres 
enceses enmig de places i avingudes, de venjances, de denúncies.  

 
- Ens deixin abandonats. 

 
- El món no es torna cec. 

 
- Hem lluitat per una causa que és la d’ells, la de tots, fins el que 

s’obstinen a negar-ho. 
 

- L’esperança (p.123) 
 

- Camp, ara tancat del tot amb estaques i filferros de pua (p.123) 
 

- Camps infectes d’Argelers, de Set Fonts i de Saint Cyprien (p.125) 
 

- Tenia la sensació d’haver perdut en gran part identitat. (p.134) 
 

- Pesats, autoritaris, encotillats. (p.155) 
 

- Pesats, incansables, insensibles. (p.155) 
 

- Havíem perdut la guerra, i ara, de fet, ens perdíem nosaltres, ens 
anàvem desprenent de nosaltres mateixos pel simple fet de caminar per 
aquelles terres de França sense saber on anàvem... (p.160) 

 
- La platja de Saint Cyprien s’havia convertit en un immens formiguer de 

refugiats que seien o jeien acampats damunt la sorra. Llevat de sorra, no 
hi havia res més. Ni tan sols aigua per beure, ni la figura d’un arbre, 
d’una planta, d’uns joncs, ni un sol pal de telèfon. Cel, mar, sorra, una 
sorra granelluda com el sauló, i la plaga de refugiats que progressava tot 
al llarg de la platja, i que deien que aviat s’estendria des de el cap de 
Biarra fins a Argelers. (p.162) 

 
- El fred era intensíssim (p.164) 

 
- El mar era a la vora (p.164) 

 
- Gairebé tothom s’havia tapat estrambòticament: sacs, peces de roba, 

papers, diaris: tot servia. Uns quants estàvem abrigats amb sorra fins a 
la cintura, d’altres es parapetaven a la banda seca d’unes petites dunes. 
Bastants malalts gemegaven entre dents, es regiraven inquiets d’un 
cantó a l’altre, tossien, deliraven. Topaves amb ulls com de gat: et 
miraven fixament quan passaves. (p.164) 

 
- Era gent com jo mateix. Gent que dormia, que potser somniava, que 

patia; alguns segurament morien. No tenien res, cap lloc on anar, 
probablement cap conegut a qui acudir. Gent que no tan sols havia 
perdut la guerra, sinó el país, la família, la casa, i que després de 
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caminar, derrotats, desfets, tot el que es trobaven era rescabalar-se, tot 
el que se’ls oferia era una platja solitària, freda, hostil. (p.165)  

 
- Als grans pixadors del local (p.167) 

 
- La platja, com un camp de batalla, l’endemà d’un combat: gent sinó 

morta, extenuada, vençuda, abandonada en la seva miserable sort. 
Multitud d’ombres ajagudes, distorsionades pel somni; d’altres 
estranyament incorporades i, només aquí i allà, algú que s’esquitllava 
cap al mar a corre-cuita. (p.168) 

 
- La platja de Saint Cyprien era tot el refugi que el món ens oferia. Però 

que no se us acudeixi demanar un tros de pa, ni un vas d’aigua. (p.170) 
 

- Les primeres ratxades del tràmpol 
van desplaçar la sorra, amuntegada 
a la duna sobre el sostre que 
formàvem amb el capot. La sentíem 
caure com una pedregada, igual 
que si estripés o arrossegués la 
tela. (p.178) 

 
- La tramuntana enerva. Et senties 

semblant al conducte d’una 
xemeneia. (p.178) 

 
- La sorra se m’enclastava com 

agulles (p.179) 
 

- És salmorra! (p.181) 
 

- Camions carregats amb pans! (p.186) 
 

- Una riuada de gent es precipità en direcció als camions (p.187) 
 

- Un bosc de braços que s’agitava amb angoixosa insistència. (p.187) 
 

- Quan algú s’apoderava d’un, tot de mans li disputaven, li arrencaven a 
trossos. (p.187) 

 
- Va ser salvatge, trist, inevitable, necessari. (p.187) 

 
- És fals: els qui moren de gana, no criden. Criden els vius, els qui mai no 

en tenen prou: els farts d’aquest món. (p.187) 
 

- Mentrestant, cada dia en morien uns quants. La majoria a causa dels 
terribles còlics que produïa l’aigua salina. El fred hi ajudava. I la fam, és 
clar. Costa morir només de fam, però quan es passa fam de debò ve un 
moment en que et tornes insensible, i la idea de menjar, se’t converteix 
en una mala obsessió. (p.200) 
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- Una intensa bafarada de gasòfia s’escampà pesadament pel Camp. 

(p.200) 
 

- Produïa desassossec, angoixa, veure emergir vagament el set caps 
damunt la sorra. (p.202) 

 
- Set soterrats a la platja. (p.203) 

 
- L’endemà a penes vaig ser a temps de veure com els treien enrampats, 

morats, els ulls com de vidre, extraviats, incapaços de valer-se pels seus 
propis passos. Se’ls emportaren mig arrossegant-los. Van deixar una 
llarga, una fonda estela damunt la sorra granelluda, que lluïa amb el sol. 
(p.203) 

 
- Feia pensa mirar-los, descobrir tan d’odi en uns ulls d’home. (p.204) 

 
- Semblaven homes. Però aleshores em costà molt de comprendre que ho 

fossin. (p.204) 
 

- Indignava i feia mal veure tants malalts ajaguts a la sorra. (p.204) 
 

- T’agafaven unes ganes tremendes de dir-los que es rebel·lessin a crits 
contra un món tan injust. (p.204) 

 
- Érem homes, nosaltres. Callàvem. (p.204) 

 
- Jeien reduïts a una mínima expressió humana. (p.204) 

 
- Procurava aprofitar qualsevol cosa que el mort hagués deixat. (p.205) 

 
- No era pas l’idea de posseir allò que ens inquietava, sinó el terror de 

perdre el sentit de la realitat, de la realitat que ens procuren sobretot els 
objectes que revelen el nostre tarannà. Tenia por, instal·lats dia i nit sota 
el cel, davant del mar, damunt la sorra, que no arribés un moment que 
ens oblidéssim de tot, de nosaltres mateixos, del que havíem estat algun 
dia i d’allò que havia estat nostre. (p.206) 

 
- Pitjor que bèsties. Nosaltres no teníem ni estable, ni corral, ni cau, ni 

llodriguera. Allà a Saint Cyprien, on vivíem sense recer ni sostre, sense 
una mala paret que com a mínim aturés el vent.  Ni la terra no podíem 
tocar, ni soplujar-nos sota un arbre, amoixar un bri d’herba, un jonc, no 
tal sols beure uns glops d’aigua que no fos amargant i salada. (p.207) 

 
- Era bonic el món. Com si m’acabés d’escapar d’un infern on l’home era 

l’acarnissada víctima dels seus semblants. (p.210) 
 

- Va ser sense adonar-me’n que em vaig trobar acariciant la soca d’un 
arbre igual que si acariciés una dona. Diria que era un lledoner, però hi 
entenc poc. Després vaig voler tocar l’herba, estrènyer-ne uns brins, 
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olorar-la. No hi havia pensat mai a consciència en allò que és i 
representa un bri d’herba, i tota la paciència que ha hagut de suportar la 
terra per treure-la a l’aire, al sol, a la pluja, i que creixi. (p.210) 

 
- A través d’aquell home, vaig saber de nou que també a moltes 

cantonades de la vida, sense que s’hi facin veure, hi ha gent de bona 
mena, disposats a dir-nos paraules cordials, a donar-nos la mà, i a 
protestar contra la crueltat i la injustícia. (p.215) 

 
- Polls –contestà el Vilalta- sóc un entès en la matèria. Quan vaig fer la 

mili en vaig portar a casa, i xinxes a grapats. La mare s’hi tornava boja. 
Al front també en vaig arreplegar. Aquí també.  
– I què en fas? 
- Què fan, deus voler dir. Doncs, fan com els burgesos amb els 
proletaris: et xuclen la sang, s’engreixen a la teva esquena. Ara els meus 
estan farts, no em piquen gaire, se m’han transformat en rellogats 
pacífics després d’haver-me pres per una autèntica casa de cites. Però 
així que a les noves cries els arribi l’hora de campar-se-la, se m’acabarà 
el repòs. Són remenuts, però, Déu, porten una fam de viure que et 
destrossen... Veus? són aplanats, coriacis, toca’ls... Cap menut, ventre 
gros, se t’arrapen amb les potes en forma de tenalles. A la boca hi tenen 
una trompa armada amb una mena de ganivets que foraden la pell, i una 
sèrie de ganxos que s’hi arrapen...  
–Trobo que en saps molt? –vaig dir. 
- Fins sé que /.../  si te’ls mires a contraclaror, és tot un espectacle: els 
podràs veure farcits amb la teva pròpia sang.  
- Als cap de pocs dies tenia polls a tot arreu. (p.217) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


