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ABSTRACT 

This work is an observation work where the reader can see the disgraces that thousands of 

spanish families had to suffer before franquisme and all the sacrificis that had to be made in 

order to search for a better life. 

The reason behind the development of this research work is to get to know the story of 

thousands of exiled republicans and, spetcially, Elna’s Maternity, given that it’s a very important 

subject that had a big impact in thousands of Spanish people and that shall not be forgotten. 

The research has been big four parts: the introduction, the theorical part, the practical part and 

the conclusions. 

Firstly, in the introduction the reader can see which is the objective to be researched, thoe 

objectives of this research and the methodology used throughout. 

Secondly, the theorical part is found. This presents the story of thousands of republicans and all 

they hardships during their exile and the relevance of women during this time period. 

Thirdly we find the practical part. Here we find the information gathered using surveys 

throughout different people of diverse ages and sex. This surveys are used to show the little 

knowledge about this subject. Also, during this practical part the researcher was able to find a 

testimony from an old lady who experienced the exile and Elna’s maternity. 

And, finally, the conclusions. They are a very important part of the whole work, given that it is 

serves to resume all the information and the results achieved from the objectives marked early 

in the introduction. 
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2. INTRODUCCIÓ 

 

 

Davant la desfavorable situació en què es vivia i amb l’esperança que les democràcies 

internacionals acudissin a ajudar el govern de la Segona República Espanyola i la seva població, 

els soldats republicans van acordar dur a terme una gran ofensiva a l’est d’Aragó per resistir i 

així guanyar temps; parlem de la batalla de l’Ebre. Situada al cabal baix de la vall del riu Ebre 

l’enfrontament va durar des de juliol a novembre de l’any 1938. Va ser la confrontació decisiva 

de la Guerra Civil Espanyola ja que va representar un dels episodis més determinants de la 

guerra, esdevenint així la batalla més llarga i sagnant dels tres anys del conflicte bèl·lic. El final 

de la batalla de l'Ebre va suposar que la Guerra Civil s’acostava a la fi. 

En una invasió directa i per sorpresa, els republicans i les republicanes amb el suport de les 

brigades internacionals (unitats militars creades per voluntaris i voluntàries d'esquerra vinguts 

de diversos països del món per combatre el feixisme a la Guerra Civil Espanyola, a favor, és 

clar, de la República i en contra dels militars del general Franco reforçats pels règims totalitaris 

d’Itàlia i d'Alemanya) van aconseguir un gran progrés, arribant de Catalunya fins a les ribes del 

riu Ebre. Francisco Franco va contraatacar i els republicans van haver de tornar a les seves 

posicions, perdent així la batalla de l’Ebre, després de 115 dies de lluita, i amb un elevat nombre 

de baixes, sobretot del bàndol republicà que va perdre gran part del seu exèrcit i l’armament, 

aleshores més modern. 

Francisco Franco va decidir iniciar l’assalt sobre tot el front català, des del Pirineu fins al mar. 

L'exèrcit franquista comptava amb molt bèl·lic, peces d’artilleria i avions que bombardejaven 

incansablement tota la població catalana. El 15 de gener de 1939 va caure la ciutat de Tarragona 

i el 26 de gener, es produir l’entrada a Barcelona de part de l’exèrcit franquista. Catalunya es 

dóna per envaïda i comença l’èxode de milers de republicans i republicanes cap a la frontera 

francesa per anar a l’exili. 

Al març del 1939, el president del govern republicà Negrín, amb el suport dels comunistes, 

continuava volent resistir, amb la finalitat d’unir la Guerra Civil amb la Guerra Mundial. El 

general Casado, amb l’ajuda de Besteiro i la UGT, va fer un cop d’estat i va produir una Junta 

de Defensa amb la finalitat de negociar la fi de la guerra amb Franco, el qual només va admetre 
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la rendició el 28 de març, entrant les tropes nacionals a Madrid i tot seguit a Almeria. L’1 d’abril 

Franco va signar l’últim part de guerra: “En el dia d’avui, captiu i desarmat l’exèrcit roig, han 

aconseguit les tropes nacionals els seus últims objectius militars. Espanyols, la guerra ha 

acabat”. 

  

Un cop acabada la Guerra Civil, es va establir la repressió: el llarg acte de violència física, 

política, econòmica i cultural que van patir durant la Guerra Civil els partidaris del govern de 

la Segona República a la zona del bàndol nacional, i durant la postguerra i la dictadura 

franquista, els perdedors de la Guerra Civil, van patir, vexacions personals i familiars, 

afusellaments, robatoris en l’economia i empresonaments contra qualsevol persona que hagués 

prestat el seus serveis a la República. Instantàniament, més de mig milió de persones, van ser 

tancades en 188 camps de concentració. S’estima que el 10% dels presos van morir en aquests 

allotjaments. Aquests camps van servir d’exemple al Nazisme, ja que a partir d’aquí van crear 

els camps d’extermini.   

2.1. OBJECTIUS 

 

• Divulgar la història de la maternitat d’Elna. 

• Difondre la imatge d’Elisabeth Eidenbenz. 

• Fer saber les causes i els fets de l’exili Republicà. 

• Evidenciar el baix nivell de coneixement que es té sobre els exiliats i exiliades 

republicans. 

• Cercar informació sobre la situació de la dona durant l’exili 

Per realitzar aquest treball s’han establert diferents objectius: primerament es divulgarà la 

història de la Maternitat d’Elna per evidenciar-ne la seva importància ja que molta gent no és 

conscient del que significar per a moltes dones d’aquella època. Com a segon objectiu, es 
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parlarà de la imatge d’Elisabeth Eidenbenz, fundadora de la Maternitat d’Elna. Com a tercer 

objectiu es parlarà de les causes i la realitat de l’exili republicà i de les circumstàncies d’aquelles 

persones que fugien amb por de les represàlies dels guanyadors de la Guerra Civil Espanyola 

per tal de buscar una vida digna. Com passa a la història, el bàndol perdedor cau en l’oblit, per 

això, el quart objectiu és evidenciar el baix nivell de coneixement que es té sobre els exiliats i 

exiliades republicans. En molts textos històrics es mostra que la dona juga un paper inferior al 

dels homes, per tal de demostrar que això no és així es parlarà de la situació de la dona durant 

l’exili. 

2.2. Metodologia  

 

Per realitzar aquest treball de recerca es seguirà la següent metodologia: 

1. Per difondre la història de la Maternitat d’Elna es cercaran llibres, es visualitzaran 

documentals i pel·lícules de caire històric que hi estiguin relacionats, es farà una 

entrevista amb un testimoni i finalment s’anirà a Elna per obtenir informació de primera 

mà. 

 

2. Per donar a conèixer la imatge d’Elisabeth Eidenbenz, es cerquen documents històrics i 

fotografies ja que ajudaran a difondre la seva pròpia imatge. A més es parlarà amb una 

seva amiga per extreure el màxim d’informació de la persona, en el marc teòric s’ha 

realitzat una història de vida de la Cèlia López i els seus pares. 

 

3. Per fer saber les causes i els fets de l’exili Republicà, es realitzaran recerques tant a 

llibres d’història com documentals o revistes especialitzades en el tema. També es 

visitaran els camps de refugiats a les platges franceses. 

 

4. Per evidenciar el poc coneixement que es té sobre l’exili republicà, es realitzarà una 

enquesta a diferents perfils de persones de manera que la mostra sigui àmplia i 
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representativa. També es visitarà a una dona filla de dos testimonis d’aquest exili. 

Les preguntes realitzades en les enquestes són les següents: 

• Saps qui va ser Elisabeth Eidenbenz? 

• Saps què va fer? 

• Has sentit mai parlar de la Maternitat d'Elna? On n'has sentit parlar? 

• Creus que la gent coneix la història de la Maternitat? 

• Tens alguna idea sobre que va passar amb els exiliats republicans espanyols 

• l'any 1939? 

• Què creus que és aquesta imatge? 

 

5. Per investigar sobre la situació de la dona durant l’exili es consultaran diferents llibres 

d’història per tal de treure la informació necessària. 



 

3. MARC TEÒRIC  

 

 

3.1. Èxode republicà (La Retirada) 

 

El 1939 finalitzada la Guerra Civil, molts ciutadans i ciutadanes van haver de patir el drama 

humà de l’exili cap a altres països. Gairebé mig milió de persones (470.000) van haver de fugir 

cap a França entre el 28 de gener i el 12 de febrer del 1939. 

Ràpidament, l’èxode de les poblacions fou massiu. Amb la caiguda de Tarragona s’inicia l’exili 

dels milers de republicans i republicanes que fugien de bombes i bales dels avions franquistes. 

El gener del 1939 la caiguda de la ciutat de Barcelona fa precipitat l’èxode de milers de persones 

d’arreu de l’Estat, que havien arribat a Catalunya amb l’esperança de poder creuar la frontera 

cap a França.  

“No sé quants quilòmetres hi ha de Barcelona a Girona, però sé que se’m va fer molt llarg el 

camí sentint els avions que bombardejaven incansablement. Quants companys i amics vam 

deixar per el camí! Quan morien, com que no els podíem enterrar, els acomodàvem a la cuneta 

i amb mol de dolor els hi deixàvem, fills dels seus pares, pares dels seus fills. Quan ho recordo, 

penso que encara vaig tenir sort.”1 

La frontera va romandre tancada quan les forces franquistes van arribar al Portús a les dues del 

migdia del 9 de febrer. 

Als exiliats i les exiliades, que cercaven la llibertat, només els quedava l’esperança de creuar la 

línia per trobar la igualtat entre homes i dones, i escollir el seu destí en una societat justa, 

fraternal i solidària. 

En aquells moments, França es trobava dins d’una greu crisi econòmica, que arrossegava des 

 

1 García Maria: La Maternitat d’Elna (2005) Som ara llibres. pàg.34 
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de l’any 1930, dirigida per una dreta feixista i xenòfoba. Els exiliats van arribar en condicions 

dramàtiques, ja que procedien d’arreu d’Espanya, realitzant un llarg camí a peu, anaven per les 

carreteres i era patètic veure com intentaven salvar les coses més estranyes. Hi havia gent que 

carregava des d’una vaixella fins a un poc, gallines, mobles sencers o matalassos. Els camins i 

les carreteres poc a poc s’omplien de les pertinences deixades als marges dels camins. 

Els exiliats i les exiliades, van haver de suportar les males condicions climatològiques i la fam, 

patint les pèrdues de tots aquells que no van poder arribar fins la frontera. Va ser la nit del 27 al 

28 de gener quan les autoritats franceses van permetre l’entrada de dones i nens deixant fora els 

combatents, els quals els gendarmes francesos desarmaven sense contemplacions i a la duana 

feien grans pilons de fusells, pistoles, bombes de mà i altres materials bèl·lics que passaven a 

les arques del Ministeri de Defensa francès juntament amb els carros de combat i l’artilleria 

pesada. 

Finalment, es va permetre l’accés a homes civils i militars. El 5 de febrer, el govern francès va 

decidir obrir la frontera, d’aquesta manera arribà el president de la República, Manuel Azaña, 

el president de les Corts, Diego Martínez Barrio, el cap de govern, Juan Negrín i uns vint mil 

combatents republicans, la majoria ferits. Van creuar la frontera deixant a l’altre banda les 

armes, el material militar i els objectes personals. 

Els que per diverses situacions no van poder passar la frontera, ho van haver de fer 

clandestinament, ja que les tropes franquistes havien arribat a la zona dels Pirineus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Milers de persones creuant la frontera franco-
espanyola per fugir del franquisme 
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3.1.1. La mobilitat  

 

 

A mesura que s’organitzava i es racionalitzava la xarxa de camps, el número d’interns patia 

variacions considerables, ja que els trasllats entre centres eren nombrosos. Els interns i internes, 

generalment, no eren avisats dels trasllats ni tampoc del nou destí. La obsessió de la majoria 

dels refugiats era, durant setmanes i mesos, sortir dels camps francesos. Les possibilitats que 

se’ls oferia eren quatre: retorn a Espanya, una nova emigració, contractació a l’exterior del 

camp o allistament militar. La primera possibilitat era la preferida per les autoritats franceses, 

que sempre havien considerat com a provisional l’acollida dels espanyols i es van dedicar durant 

gran part de 1939, a incitar els refugiats a tornar a Espanya. 

Una nova migració a un altre país era una de les opcions que tenien aquells que posseïen 

relacions i suport necessari. Per a molts, que no podien o no volien tornar a Espanya i que no 

desitjaven o no podien allotjar-se a Europa, la feina a l’exterior del camp va ser considerat un 

mitjà per abandonar el camp. Finalment, l’allistament a la Legió Estrangera o als regiments de 

voluntaris estrangers va absorbir també un cert número de refugiats. 

D’aquesta manera, els camps es van anar buidant poc a poc, Segons xifres oficials, encara que 

de vegades diferents per una mateixa data, els interns no eren més de 173.000 a mitjans de Juny 

de l’any 1939, 84.688 el 15 d’agost, 53.000 el 15 de novembre, entre 35.000 i 80.000 a finals 

de desembre de 1939 i 30.000 l’abril del 1940. Segons el Departament de l’Estat Major de 

l’exèrcit, no residien en els camps, a finals d’abril del 1940, no més de 3.000 milicians no aptes 

per al treball. 
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3.2. Els refugiats al camp 

 

Les autoritats franceses no van preveure un èxode tan massiu i ben aviat totes les previsions es 

van desbordar. No esperaven que aquell hivern del 1939 mig milió de persones demanessin 

auxili en poc més d'una setmana. No hi havia instal·lacions preparades, la majoria es van 

construir improvisadament en forma de barraques i zones vigilades pels soldats d’origen 

senegalès, que maltractaven els soldats espanyols tractant-los com a presoners i no com a 

militars refugiats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La República Francesa, de l’egalité, la fraternité et la liberté, no va respectar els drets 

reconeguts per la comunitat internacional a uns soldats i uns civils fidels a un govern legítim i 

democràtic com era la República Espanyola, i els van tractar com a presidiaris sense cap tipus 

de compassió humana no governamental. Els refugiats van ser ubicats en uns espais anomenats 

pel govern francès “espais d’acollida” però que pels refugiats eren “camps de concentració”. 

Un dels més nombrós va ser Argelers-sur-mer, (qualificat per l'escriptor Agustí Bartra com la 

"ciutat de la derrota"). Aquest camp va ser inaugurat l’1 de febrer del 1939 i consistia en una 

gran esplanada de sorra a la platja, dividit en dos sectors, civil i militar, limitat per uns filats i 

Fig.2: Mapa dels camps d’internament a França. 
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obert al mar, sense barracons, ni latrines i sense aigua potable (bevien aigua salada del mar) i 

escàs menjar.  

Així ho explica el testimoni de Remei Oliva: “Ens preocupava la gana. Feia dos dies que 

gairebé no menjàvem. Els gendarmes ens reagrupaven contínuament a la sorra. L’endemà van 

arribar nombroses tropes franceses en camions plens de filferros. Nosaltres pensàvem que 

estaven organitzant un centre de redistribució i que hi hauria portes per entrar i sortir.  

La gana manava i els gendarmes francesos portaven pa i el tiraven a la sorra delimitada pels 

filferros. La gent es barallava per un tros de pa, mentre els senegalesos reien d’aquelles escenes 

tan sòrdides... 

Els primers dies recollíem el pa i tornàvem a sortir, perquè encara no hi havia portes, però 

finalment l’aliment va ser la nostra trampa, ja que cada dia el pa era més endins els filferros. 

Tot plegat semblava una ratera. Cada dia hi havia menys obertures per sortir. Els filferros 

estaven gairebé tots muntats. El darrer dia només hi quedava espai per entrar i per sortir. Un 

cop esgotat el pa, la porta ja era custodiada pels senegalesos. Estàvem tancats. 

Els que encara eren a l'entrada van ser atiats pels espais a cavall. Semblaven embogits tirant 

la gent per terra, cridant “Allez hop! Allez hop!”. 

El camp feia uns tres quilòmetres de llargada per mig d’amplada. Tot aquest espai per a 75.000 

persones. Era el mes de febrer, amb un fred horrible i una tramuntana que no et deixava 

respirar. Amb unes canyes i les mantes que encara ens quedaven vam poder muntar una tenda 

on cabíem els meus pares, en Joan i jo. Sota les mantes de la tenda improvisada podies rebaixar 

una mica el fred, però la primera nit de tramuntana les canyes i les mantes van quedar 

sepultades per la sorra fina de la platja. I així una vegada i una altra... 

 

El menjar semblava fet expressament per fer-nos patir més: llegums secs i bacallà salat. No 

teníem aigua potable, només una font allunyada fora del camp, un privilegi per a qui tenia 
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permís per sortir. La resta bevíem d’unes bombes d’aigua situades a vint metres del mar. 

L’aigua sortia salada, no era potable i això ens va ocasionar molts problemes. Gairebé tots 

vam patir trastorns intestinals greus, amb diarrees terribles, i sense letrines. Tothom agafava 

una manta i corria fins a l’aigua per anar de ventre. era un espectacle desolador...La disenteria 

va provocar moltes morts. La gent s’escolava a la sorra... 

 

Tampoc teníem sabó per rentar-nos i això va provocar aviat plagues de polls i sarna. Vam 

aconseguir una palangana on podíem rentar-nos una mica, cuinar i fer les nostres necessitats. 

Per a nosaltres la palangana era l’objecte més preuat del camp." 2 

No hi havia on refugiar-se del fred i això obligava a cavar forats de dimensions considerables a 

la sorra per dormir-hi. Ben aviat van aparèixer epidèmies com la sarna, els polls, la tuberculosi 

i la pulmonia. L'aire que es respirava era dens i carregat de virus, segons explica el capità de 

l'exèrcit republicà Eulalio Ferrer .  

 

 

 

 

Fig.3: Platja d’Argelers a l’actualitat, 2019 

Les principals preocupacions dels francesos eren l'ordre i la seguretat, sobretot després que la 

dreta francesa alarmés del perill de la vinguda de tants "rojos" d'Espanya. Per als conservadors, 

aquella gent representava un problema. Alguns militars i diplomàtics francesos havien avisat al 

seu govern d'una arribada en massa d'espanyols, tal com ens explica el testimoni de Marie 

 

2 Oliva Remei: La Maternitat d’Elna (2005) Som ara llibres. pàg. 47 

Fig. 4: Platja d’Argelers al 1939 
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Laïlle. 

3.3. El camp d’Argelers 

 

Argelers de Marenda, o simplement Argelers, és una població francesa situada a la comarca del 

Rosselló, a la Catalunya nord. El 1939, Argelers era un petit poble agrícola de prop de 3.000 

habitants on el govern francès va decidir tancar i construir un camp de concentració, o com era 

anomenat per el govern francès “camps d'acollida” a la platja, per rebre els refugiats 

republicans espanyols. 

Aquest camp, situat entre Cotlliure i Sant Cebrià de Rosselló i a dos quilòmetres del nucli urbà 

d’Argelers, ocuparà 100 hectàrees que limitaran amb el mar. La creació d’aquest camp no és, 

ni de bon tros, “un accident de la història” creat en la urgència de la retirada, sinó un lloc 

d’internament pensat i previst com a tal a principis de l’any 1938 i destinat a futurs perdedors 

de la guerra civil espanyola. 

Amb la Retirada començada i la necessitat d’instal·lar els refugiats republicans en algun espai, 

el camp va ser utilitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: El camp d’Argelers 



 

La Maternitat d’Elna i l’Exili Republicà 

 

18 

 

3.3.1. L’arribada dels primers refugiats al camp 

 

L’1 de febrer del 1939, Albert Sarrault, Ministre d’Interior Francès, visita les platges d’Argelers 

i informa la premsa de les mesures preses davant l’afluència multitudinària dels republicans i 

republicanes en el territori francès. El ministre es limita a observar les platges (més endavant 

habitatge de milers de refugiats i refugiades) amb uns binocles on ja hi comença a haver les 

primeres infraestructures.  

Els primers republicans a creuar la frontera són utilitzats per col·locar els primers trams de 

filats. La frontera encara està tancada, així que només han pogut passar aquells que tenen el 

passaport en regla, aquells que estan ferits o malalts i la gent gran.  

El setembre del 1939 va començar la Segona Guerra Mundial quan l’Alemanya nazi va envair 

Polònia. En pocs mesos va passar el mateix a França i el 14 de juny de 1940 París es va rendir 

i 11 dies després es firmà l’armistici. Així, França quedava dividida en dues parts: la part nord 

era la França ocupada i controlada pels nazis mentre que la part sud era la zona no ocupada 

i  sota el govern col·laboracionista de Vichy liderat pel mariscal Pétain. 

El camp d’Argelers va quedar situat a la zona no ocupada, per tant, l’administració i gestió del 

camp venia definida segons les instruccions marcades per govern de Vichy. 

Els refugiats i refugiades dormien a la sorra de la platja i, si tenien sort, amb petites barraques 

fetes amb canyes i mantes, això va provocar la convivència amb paràsits com puces, paparres i 

polls. Les mesures higièniques eren pèssimes, ja que hi havia molt poca aigua potable i es 

podien canviar molt poc de roba. El menjar mai no va ser suficient, s’alimentaven de llegums 

secs i bacallà salat. Hi havia gent de totes les classes i edats i tothom menjava el mateix, no es 

feien diferències. Un adult menjava el mateix que un nen i un ancià. Això va provocar que molts 

dels interns del camp d’Argelers morissin desnodrits. 
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3.3.2.  Tancament del camp d’Argelers i deportació 

 

A finals del 1939, el camp d’Argelers va ser tancat, però més endavant es va tornar a obrir  a 

ran de l’ocupació alemanya de França, en aquest moment es va convertir en un camp de 

concentració per els jueus, gitanos i altres ètnies considerades indesitjables pel règim nazi. Fou 

tancat definitivament al final de la Segona Guerra Mundial. 

Els jueus van arribar a ser el segon col·lectiu més nombrós després dels espanyols. Els jueus 

vivien en condicions més pèssimes que els espanyols i eren discriminats i tractats molt pitjor. 

El 1940, quan els nazis van prendre el control a França, des del govern Vichy (el sud de França) 

s’havien creat noves lleis respecte els jueus (havien de portar l’estrella de David a un lloc 

visible, no podien ocupar càrrecs públics...). 

Al llarg de l’octubre de 1940, va sorgir una nova llei que prohibia a tot els gitanos migrar a la 

França ocupada (al nord). Molts dels gitanos van ser internats en diversos camps, sobretot al 

d’Argelers i Barcarès. Però, més endavant, van ser tots internats al camp de Rivesaltes. 

 

3.4. Situació de la dona durant l’Exili 

 

Durant Durant les primeres setmanes de 1936, després de la caiguda de Barcelona, l’èxode va 

assolir dimensions tràgiques. No tots els que fugien de Catalunya era catalans, sinó que n’havien 

vingut més arran de la “pèrdua d’Aragó”, la “retirada de Màlaga”, la “defensa de Madrid” o 

“l’evacuació del Nord”, durant tres anys de guerra. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
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La frontera franquista estava bloquejada per la multitud que fugia dels atacs franquistes. Les 

dones ajudaven a curar qualsevol persona que estigués ferida i ajudar a sobreviure infants i gent 

gran. 

Quan Hitler i les seves tropes va envair França, les dones espanyoles es van inscriure a la 

Resistència, on van treballar conjuntament amb els maquis. 

Així, moltes dones que durant la Guerra Civil no havien realitzat activitats militars ni polítiques, 

van trobar en la Resistència Francesa una oportunitat de poder lluitar contra el feixisme. La 

seva atribució va ser assegurar les comunicacions entre els diferents grups de guerrillers. Per 

això, sovint recorrien més de 100 quilòmetres a peu o amb bicicleta ja que era més segur per 

portar comunicats, armes, diners, municions... ja que els autobusos estaven en constant revisió. 

Van ser moltes les dones que van ser executades pel sol fet d’oposar resistència o que van patir 

tortures per negar-se a delatar algun company o companya o que van morir en camps 

d’extermini Nazi, les quals van acabar en forns crematoris i cambres de gas. I no obstant això, 

per a totes aquestes dones no hi ha hagut gairebé cap reconeixements d’honor. El simple fet de 

ser dona va ser un motiu per a no ser vistes i perquè la seva important contribució a la 

Resistència fos totalment ignorada. 

Les dones de “l’exili interior” van ser enviades a convents transformats en presons a tot el país, 

a més, algunes van ser tancades directament a presó. Durant molts anys, moltes van ser 

afusellades sense judici. A més a més, les males condicions que patien quan estaven malaltes 

van provocar que moltes morissin de tuberculosi i d’altres malalties. 

Així mateix, moltes dones de la tercera edat van ingressar a presó per un delicte “greu”: ser 

mares de comunistes o llibertaris, com per exemple Isabel Rios, Soledad Ral... 

Moltes dones no van formar part de cap resistència ni van ser enviades a camps de concentració 

Nazi, així doncs van ser tancades als camps de les platges del sud de França. Quan els camps 

de França es van tancar, les dones arran de la pressió que els posava les autoritats franceses, 

dubtaren entre reemigrar a tercers països (una possibilitat no sempre a l’abast), tornar a Espanya 
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o començar a França una vida en la clandestinitat. Però no era gens fàcil aconseguir els papers 

necessaris per quedar-se al país. Tanmateix, França no volia que es quedessin allà ja que creien 

que si es quedaven baixaria l’economia i això no els interessava. En realitat, només disposaven 

d’una petita possibilitat de quedar-se al país que consistia en el fet que hi tinguessin algun 

familiar. 

Algunes d’elles, van acabar treballant al camp, d’altres com a criades i, si tenien molta sort, a 

fàbriques per un sou pèssim. Són molts els testimonis que ens expliquen l’explotació que patien 

dels seus superiors. 

Igualment, moltes dones que havien lluitat i havien donat suport al progrés socialista, van ser 

maltractades i humiliades a les platges franceses.  

 

3.5. La Maternitat d’Elna i Elisabeth Eidenbenz 

 

Just després d'acabar la Primera Guerra Mundial, als Països Baixos es va crear l'Associació 

d'Ajuda als nens en Guerra, aquesta associació és l'origen de la Maternitat d'Elna. Aquesta 

associació va ser creada a partir de moviments pacifistes cristians de diferents llocs del món. 

Un d'aquests moviments el liderava Pierre Cérésole i anava contra les polítiques bel·licistes i 

era defensor de la no violència. 

El 1920, a Berna, es va crear el Servei Civil Internacional (SCI) que va ser la conseqüència 

formal dels moviments, i Pierre Cérésole en va ser el principal impulsor. Treballaven 

solidàriament a diversos pobles per impedir noves guerres. 

Durant el Juliol del 1920, diversos homes i dones de diferents nacionalitats es van reunir a 

Verdum (França), fou aquí on es va prendre la decisió de reconstruir aquella zona tan afectada 

per la Primera Guerra Mundial. 

El 1932 el Servei Civil Internacional es va considerar com una organització amb estatus legal. 
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A finals del 1936, diferents associacions socials suïsses, juntament amb la SCI, es van reunir 

amb Rodolfo Olgiati (secretari general d'aquesta entitat), per ajudar humanitàriament les 

víctimes de la Guerra Civil Espanyola. 

El general Francisco Franco va rebutjar la seva ajuda, cosa que va fer que el SCI es centrés 

només en l'Espanya Republicana, creant el Cartell d'Ajuda als Nens de la Guerra 

Civil  Espanyola, sota la direcció del mateix Olgiati. Es van distribuir en tres equips de 

voluntaris que van estar a gran part d'Espanya, un a Madrid, l'altre a Barcelona i el principal a 

València. 

A l’abril de 1937 quatre camions anomenats Pestalozz, Dunant, Wilson i Nansen, van arribar a 

Burjassot, (València) carregats amb gairebé tres tones de materials d’ajuda com ara 

medicaments, roba, aliments bàsics, etc. 

Gairebé quatre mesos després, s'hi afegí un cinquè camió anomenat Dufour i un autobús, 

anomenat Zwingli. Aquest autobús estava expressament dissenyat per desallotjar les dones 

embarassades. 

Tots els vehicles anaven acompanyats de diversos voluntaris suïssos, entre ells, Elisabeth 

Eidenbenz. 

El 4 de maig de l’any 1937, els quatre camions carregats de material d’ajuda  que venien des 

de Suïssa, van fer el primer viatge de Burjassot a Madrid. Un cop a Burjassot, els voluntaris i 

les voluntàries repartien aquests materials per la zona de València i per Madrid. De fet, aquests 

vehicles es van convertir en un servei d’evacuació fix entre Madrid i València. 

Durant tot aquest període d’evacuació es van traslladar més de 900 persones entre les dues 

ciutats, dels quals més de dos terços eren nens i nenes. 

Els voluntaris de Burjassot, van enfocar la seva ajuda a traslladar nens i nenes de les zones més 

afectades pels bombardeigs. Les batalles de Jarama i Guadalajara, a la zona de Madrid, havien 

provocat molts ferits arreu del territori, és per aquesta raó que el 12 d’octubre d’aquell mateix 

any va arribar a Burjassot el Zwingli, un nou autobús. Cap a finals de l’any 1937, arribà un sisè 

vehicle, proporcionat per l’Obra Suïssa Obrera, que va ajudar les colònies dels nens i nenes de 

Catalunya. 



Maria Capdevila Planchart, 17 d’octubre de 2019 

 

 

23 

 

Durant el març de l’any 1938, l’equip de voluntaris suïssos va haver de canviar l’estratègia 

d’ajuda que tenia planejada, ja que el general Francisco Franco va dirigir la seva ofensiva cap 

a l’est. Tota la zona de Castelló i gran part de Terol estava amenaçada i calia traslladar les 

colònies infantils fora de tot aquell radi d’acció bèl·lica. 

Amb tots els nens i nenes fora del seu lloc d’origen, situats provisionalment a les seus de 

Barcelona i Burjassot, l’organització va dur a terme per primera vegada un sistema 

d’apadrinaments. Aquest sistema consistia a buscar persones residents a Suïssa, per a cada nen, 

buscaven un padrí suís que el vetllés a distància, podien col·laborar-hi fent petits donatius. 

Aquest sistema va donar molt bons resultats i molts nens i nenes van poder tirar endavant gràcia 

a l’ajuda d’aquelles persones suïsses. 

Els voluntaris i les voluntàries van anar creant esdeveniments per seguir ajudant els nens i les 

nenes a la guerra. Però davant de la situació desfavorable de l’èxode massiu de l’any 1939, 

molts nens i nenes van quedar immersos en la gran quantitat de gent en aquest èxode, que d’una 

manera inesperada entraven per la frontera amb França. Els voluntaris i les voluntàries van 

visitar els camp de refugiats de Sant Cebrià i d’Argelers cercant aquells nens apadrinats que 

s’havien perdut entre la multitud. Aquells infants estaven sols i perduts en la misèria dels camps, 

deixar-los de buscar era deixar-los en mans de la mort. 

L’ajuda suïssa als nens de la Guerra d’Espanya començava una nova etapa però amb el mateix 

objectiu i els mateixos voluntaris que en un principi, però molt diferent ja que ara treballaven 

en un altre país i en unes altres circumstàncies. 

A partir del 16 de gener del 1940, es va denominar novament l’associació a: el cartell suís 

d’Ajuda als Nens Víctimes de la Guerra. Va ser aleshores 

quan Elisabeth Eidenbenz, a partir de la seva experiència, 

va organitzar un servei d’assistència per a les dones 

refugiades que estaven tancades en els camps de 

concentració de la zona de Perpinyà.  

 Fig. 6: Transport d’Ajuda Suïssa  
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3.5.1. La Maternitat  

 

Elisabeth Eidenbenz havia treballat els últims dos anys a Burjassot i a Barcelona com a 

voluntària en les evacuacions i les tasques sanitàries de l’associació suïssa, fins que va quedar 

atrapada en l’ofensiva final, que va tenir lloc a la ciutat de Barcelona. El seu grup s’havia separat 

a causa de les evacuacions precipitades, dels bombardeigs. Després de cinc dies, va demanar 

ajuda a la seu central de Suïssa. Finalment, el dia 5 de febrer de l’any 1939, Elisabeth tornava 

a casa seva amb el “regust amarg” de la defensa republicana. 

Un cop arriba a Suïssa, es va posar en contacte amb Karl Ketterer, ja que calia personal que 

parlés espanyol i català. Ella parlava l’espanyol, i el català l’entenia sense cap tipus de dificultat, 

i  la seva experiència en la Guerra Civil Espanyola, la feia una persona idònia per treballar en 

aquell context. 

Tot just arribada a Perpinyà, Karl Ketterer la va posar en antecedents tant de la situació com de 

les primeres mesures que calia assolir. L’organització continuava el seu postulat i donava 

prioritat a l’ajuda als infants i a les mares. De moment, s’havien agrupat tots els nens dispersats 

en creuar la frontera i els havien allotjat en una colònia de voluntaris a Sigean (municipi de la 

regió d'Occitània, departament de l'Aude). Quedava per organitzar l’assistència als camps de 

concentració dels nadons i les seves mares. 

Karl Ketterer havia vist com les dones que estaven embarassades als camps d’Argelers i Sant 

Cebrià donaven a llum a les quadres municipals de remunta de Les Haràs . L’hospital de Sant 

Lluís de Perpinyà estava col·lapsat de ferits i les autoritats franceses no havien previst cap servei 

d’assistència per a aquesta situació. 

En un primer moment, Karl Ketterer i Elisabeth Eidenbenz van habilitar una casa abandonada 

a Brullà (poble situat a deu quilòmetres a l’oest de Perpinyà). Després d’unes petites reformes, 

van comprar vint llits, llençols, tovalloles i tots els estris sanitaris que van trobar per a 
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l’assistència de parts. 

Elisabeth va aprendre les normes bàsiques per conduir el Rocinante, una furgoneta recuperada 

de l’èxode espanyol, que li seria de gran ajuda per anar a buscar la llevadora i recollir les dones 

embarassades del camp. D’aquesta manera, un cop cobertes les necessitats bàsiques, Karl va 

deixar el servei maternal a càrrec de l’Elisabeth. 

Tenint en compte que ella era mestra i no havia presenciat mai cap  part, no sabia si se’n sortiria 

com a responsable d’un servei ja que era el primer cop que ho feia. 

A principis de juny de 1939 van arribar les primeres vuit mares i durant tot el període van arribar 

a néixer divuit nadons. 

Va passar un temps, i es van adonar que la casa de Brullà era massa petita per al que s’hi volia 

fer, no tenia electricitat i calien reformes estructurals per deixar-la a punt. Aleshores, l’Elisabeth 

buscava una casa més adient. 

Quan anava al mercat d’Elna, cada dimecres, es fixava en un palauet rural de principis de segle 

situat a la vora de la carretera; semblava deshabitat, però estava prou ben conservat, 

s’anomenava el castell de Bardou. Estava aïllat enmig d’uns conreus, just a l’entrada del terme 

municipal d’Elna. 

Tenia una cúpula de vidre al capdamunt de la teulada que li donava un estil romàntic, amb grans 

finestrals que feien suposar estances amb molta llum. Estava envoltat d’arbres fruiters i la seva 

orientació al migdia, amb el Canigó visible a la banda dreta.  

 

 

 

 

 

 

Fig.7: La Maternitat d’Elna 
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De prop, el castell de Bardou estava força malmès: les seves tres plantes estaven enfonsades i 

la teulada esbotzada deixava passar la pluja fins al primer pis. Tot i així, l’Elisabeth va pensar 

que la casa era bellísima, amb molta llum i molt ben situada per la proximitat dels camps de 

concentració d’Argelers i Sant Cebrià. Un cop arreglades les estructures, podria complir les 

funcions d’una maternitat. 

Elisabeth va consular a Zuric si hi havia possibilitats de disposar de prou recursos econòmics 

per rehabilitar la casa. La central de l’Associació de l’Ajuda Suïssa als Nens va aconseguir 

reunir la xifra de 30.000 francs suïssos i ràpidament es van iniciar els treballs per arranjar la 

teulada i habilitar les tres plantes. 

Un cop rehabilitada la casa, objectiu principal per tirar endavant el projecte, l’associació va 

dotar-la de tots els estris sanitaris i logístics per a l’activitat prevista. 

França havia entrat en guerra i això feia dificultós el subministrament quotidià, tant de material 

com d’aliments. Per això, es van crear uns serveis d’avituallament de queviures, procedents de 

Suïssa, que aprofitaven els corredors sanitaris de la Creu Roja Internacional per fer arribar els 

aliments directament a la Maternitat d’Elna. 

Aquest servei es va establir amb una freqüència de dos o tres cops al mes de manera força 

regular, i portaven tots els aliments necessaris per als nadons i les lactants. Així doncs, tot el 

temps que la Maternitat d’Elna va estar funcionant es van rebre tones de llet en pols, llet 

condensada, xocolata, formatges, així com conserves de llegums i fruita, farina per a nadons, 

sucre i arròs. 

Dins de la propietat de la Maternitat, es va poder obtenir una producció hortícola que, juntament 

amb els arbres fruiters que ja hi havia, la proveïa de verdura i fruita fresca. També es van 

comprar uns quants animals de granja i aviram, que proporcionaven carn i ous frescos. Per a 

aquesta tasca de manteniment de l’hort i dels petits animals de la granja, Elisabeth va aconseguir 

permisos de les autoritats per proveir-se d’homes procedents de camps de concentració. 

Normalment eren familiars de les mares ingressades, que aprofitaven la circumstància per sortir 

plegats del camp. 

Els llits, les taules i la resta de mobiliari es va comprar directament als establiments francesos 
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amb l’ajuda econòmica de l’associació, que sufragava totes les despeses. 

Tot el material tèxtil, com  roba de casa, mantes, cortines, llençols, roba per als nadons i per a 

les mares, era fruit de les campanyes de recollida que es feien a associacions dominicals de 

cercles cristians suïssos, que donaven roba i sabates de segona mà en bon estat. Aquests 

donatius tèxtils van ser molt importants, ja que les mares arribaven a la Maternitat amb pocs 

vestits, molt fets malbé i gairebé totes sense aixovar per als nadons. 

Una associació de nacionalitat noruega, també adscrita al Servei Civil Internacional, va aportar 

una màquina de cosir, amb la qual les mares cosien els llençols i els convertien en sacs per als 

nadons i altres peces per l’aixovar infantil. La mateixa associació també contribuïa amb un fons 

econòmic que servia per a les despeses diàries de la Maternitat. Anar al mercat, el manteniment 

de la casa o de la granja, el carburant per la caldera i el combustible de la furgoneta. 

L’escola d'infermeres de suïssa aportava, de dues a tres infermeres cada sis mesos, a més d’una 

llevadora de manera intermitent. 

Elisabeth Eidenbenz va gestionar personalment amb el prefecte de Perpinyà, cap departament 

del territori, tots els permisos de l’obertura de la Maternitat, així com un seguit de protocols 

d’actuació directa per part del personal de la Maternitat dins dels camps de concentració, que 

permetien treballar amb una certa autonomia i prou marge de maniobra respecte les normes 

internes del camp. 

Així doncs, va ser possible habilitar barraques especials per a les futures mares durant les dues 

setmanes anteriors al part. Les estructures eren sòlides, amb sostres aïllants, el terra entarimat i 

amb mobiliari bàsic. Dues o tres infermeres per camp controlaven les dones embarassades i 

procedien un preinternament que servia per alimentar-les millor, perquè arribessin al part amb 

més fortalesa física. Això comportava portar un control estricte dels aliments. 

Aquestes barraques també servien per a la tornada de les mares al camp amb els nadons. Aquell 

espai de transició era necessari tant per ingressar a la Maternitat com per tornar al camp. En 

ambdós casos era un pas intermig que tenia com a funció aclimatar físicament i 

psicològicament. Moltes mares, quan sortien de la Maternitat i anaven a les barraques 
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habilitades, ja tenien el visat a punt -tramitat per Elisabeth- per tornar a Espanya o quedar-se a 

França amb familiars que els havien reclamat, o ressituar-se amb el marit, ja ubicat als camps 

francesos. Poques eren les que tornaven al camp amb la criatura sense tenir expectatives de 

sortir-ne a curt termini. 

Aquest servei, va ser molt important perquè, d'una banda, va permetre les mares que milloressin 

físicament en poc temps i, de l’altra, va evitar els col·lapses d’ingressos a Maternitat. 

Amb el pas del temps, a la funció de les barraques de la Maternitat es va afegir un servei de 

menjadors socials per als nens dels camps. 

Les mares ingressaven a la Maternitat en grups de deu o dotze, i havent esgotat les trenta-dues 

setmanes de gestació. 

Un cop a la Maternitat, les embarassades es repartien les tasques domèstiques en funció de les 

capacitats físiques. La cuina, la beguda, la planxa, la costura, la neteja i les petites tasques 

d’infermeria eren les seves aportacions al funcionaments intern de la Maternitat. 

A banda de dues o tres infermeres fixes i la llevadora de manera puntual, hi havia el servei d’un 

metge per a les ocasions excepcionals, quan la gravetat d’un part ho requeria. El personal de 

manteniment de la Maternitat estava format per un jardiner, un paleta i un transportista. 

La casa va ser reestructurada en un soterrani, la planta baixa i dos pisos més. Al soterrani hi 

havia la cuina i el magatzem amb un muntacàrregues fins a la planta baixa, on s’hi trobaven 

dues estances de grans dimensions que es feien servir de menjadors. A la primera planta hi havia 

la sala de parts, anomenada Marroc, i a l’altre costat, una sala per deixar-hi els bressols i les 

estances de les mares amb una capacitat d'una cinquantena de llits, distribuïts en habitacions de 

4 o 8 llits per habitació, les quals havien estat batejades amb noms de ciutats o països com 

Barcelona, Bilbao, Madrid, París, Suïssa, Polònia i finalment la sala de parts, com hem dit, 

anomenada “el Marroc”. 

La segona planta era per al personal fix de la Maternitat, les infermeres i l’Elisabeth, amb una 

habitació pròpia que anomenava Canigó ja que la seva finestra oferia una bona vista de la 

muntanya. Amb tota aquesta logística a punt, la Maternitat d’Elna va rebre les primeres parteres 

al novembre de1 1939. 
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Això va comportar una corba ascendent de naixements a la Maternitat, que va superar totes les 

expectatives. Els anys 1940 i 1941 són els de màxima activitat, amb 145 i 218 naixements, 

respectivament, amb una mitjana de 20 parts mensuals, i amb 33 naixements en la seva punta 

més alta. 

Després del primer any de funcionament i vist el volum de naixements, d’ingressos de dones 

embarassades i de la feina que generava tanta activitat, es va fer evident que la Maternitat 

necessitava més ajudes. 

En aquest període, Elisabeth Eidenbenz, incorpora el sistema d’apadrinament que ja s’havia 

utilitzat durant les ajudes en la Guerra Civil Espanyola. D’aquesta manera, s’estableixen 

relacions personalitzades entre cada nadó i un padrí suís que col·labora amb quinze francs 

mensuals per a la seva manutenció. 

Les mares agraïen per carta les col·laboracions i es van crear llaços afectius que van estimular 

una conscienciació positiva de la vida, i van fer descobrir a més de un que la solidaritat no és 

només un concepte teòric. Sovint les mares eren dones acostumades al patiment sistemàtic, i 

amb poca capacitat de reacció. 

L’esperit altruista de l’associació i el seu estil solidari s’impregnava en la vida quotidiana de la 

Maternitat, i feia que aquestes dones descobrissin valors que fins aleshores desconeixien. 

En aquest aspecte, cal destacar el particular estil d’Elisabeth que, sense interferir en cap 

ideologia política o religiosa de les mares, i mantenir-se fidel al reglament intern a favor de la 

neutralitat, considerava un element prioritari dins del funcionament diari de la Maternitat el fet 

d’organitzar petites celebracions d’aniversari, Nadal, Reis..., i involucrar-hi tot el personal i les 

mateixes mares. 

Elisabeth Eidenbenz considerava necessari treballar l’aspecte emotiu de les mares. Moltes es 

trobaven físicament, i sobretot psicològicament, en un estat de precarietat per assumir la seva 

pròpia maternitat. Algunes no volien fer-se càrrec dels seus fills acabats de néixer, ja que no es 

trobaven en una bona situació anímica. Eren dones que havien estat víctimes d’una guerra, que 

havien perdut els seus familiars i la seva estança en els camps de concentració francesos havia 
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estat desastrosa. 

Però malgrat els apadrinaments, la Maternitat d’Elna tenia problemes per mantenir-se a ple 

rendiment i absorbir tota la demanda. El personal, el servei diari, la burocràcia amb les autoritats 

franceses, els avituallaments procedents de Suïssa, les aportacions econòmiques..., tot estava 

massa saturat en el context bèl·lic de la Segona Guerra Mundial, que no ajudava a facilitar la 

fluïdesa dels diferents mitjans. 

És aleshores quan el Cartell Suís d’Ajuda als Nens Víctimes de la Guerra accepta l’oferiment 

de la Creu Roja Suïssa de fusionar-se i passar a ser una secció més de la creu Roja Internacional. 

  

 

 

 

 

 

Fig. 8: Les mares de la Maternitat a l’habitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Elisabeth Eidenbenz 

Elisabeth Elisabeth Eidenbenz, neix a Zuric l’any 1913. Treballà de mestra en diversos col·legis 

de Dinamarca i Suïssa fins l’any 1938. És popularment coneguda per dur a terme un dels 

Fig. 9: Bressols dels nadons a l’habitació  

Fig. 10: Infants celebrant  el nadal a la 
Maternitat 
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projectes humanitaris més al·lucinants de la història. Gràcies a la seva ajuda, van poder néixer 

un total de 597 nadons, gairebé tots fills de republicans i republicanes en l’exili francès. 

L’any 1937 participa com a voluntària amb el grup d’Ajuda Suïssa als Nens de la Guerra Civil 

i es desplaça a l’Estat Espanyol, en plena Guerra Civil (1936-1939), per realitzar tasques 

d’ajuda portant aliments, roba i medicaments a tots aquells que ho necessitaven. Amb altres 

voluntaris i voluntàries de l’SCI (Servei Civil Internacional), a més, organitza menjadors socials 

a Madrid i València i el servei d’evacuació infantil entre aquestes dues ciutats. 

L’any 1939, ajuda moltes persones republicanes a fugir cap al Rosselló (Catalunya Nord), on 

es queda per seguir realitzant la feina iniciada a l’Estat Espanyol. Veient la desgràcia d’aquells 

republicans en els camps de concentració francesos, decideix aportar el seu granet de sorra 

fundant la maternitat d’Elna, és per això que l’anomenen “maternitat suïssa”, ja que ella i la 

majoria de voluntaris eren suïssos. Allà es dedica ajudar les mares que es trobaven exiliades a 

les platges franceses. 

Cinc anys més tard, l’exèrcit alemany tanca la Maternitat. Però Eidenbenz vol seguir ajudant a 

la gent i per això que viatja al nord de França, on continua la seva tasca com a voluntària a les 

colònies infantils. 

El 1946, un cop finalitzada la II Guerra Mundial, inicia un viatge a Viena, ciutat molt afectada 

per els desastres de la Guerra, on treballa novament amb infants, com a responsable dels 

menjadors portats a terme per l’Església evangèlica suïssa. 

Es retira el 1975 a l’edat de 62 anys i es trasllada a Rekawinkel, un petit poble situat a Àustria 

a 30 quilòmetres de Viena, on el que fa és escriure sobre la seva vida com a voluntària a les 

diverses activitats realitzades durant la Guerra Civil Espanyola i la Maternitat d’Elna. 

Vint anys més tard li arriba el reconeixement públic. El 2002 rep la medalla dels Justos entre 

les Nacions per part del govern d’Israel pel seu esforç durant la II Guerra Mundial ajudant a 

totes aquelles dones jueves a amagar-se de la Gestapo. 

El 2006 és homenatjada amb la Creu de Sant Jordi per la Generalitat de Catalunya i durant el 
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mateix any rep la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaritat Social del Govern Espanyol. 

El 2007, el govern francès li concedeix la Legió d’Honor. 

Finalment, al 2011 Elisabeth Eidenbenz mor als 98 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Elisabeth Eidenbenz a la Maternitat Fig. 12: Elisabeth Eidenbenz, 2006, en el moment de rebre la 
creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 
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4. MARC PRÀCTIC 

 

 

4.1. Enquestes 

 

En aquesta part, s’ha realitzat la mateixa enquesta a 185 persones de la província de Girona. 20 

persones de menys de 15 anys, 79 persones d’entre 16 i 20 anys, 14 persones d’entre 21 i 30 

anys i 72 persones de més de 30 anys. 

 

 

En aquest gràfic s’han registrat les edats de les persones que han realitzat l’enquesta. 

Les edats registrades van des dels menors de 15 fins als majors de 30 anys. 
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En el següent gràfic podem observar que un 41,6% de les persones que han respost l’enquesta 

saben qui és Elisabeth Eidenbenz, per tant hi ha una majoria (58,4%) que afirmen que no 

saben qui és. 

 

En aquest gràfic s’observa que el 58,7% no saben que va fer Elisabeth Eidenbenz, mentre que 

el 41,3% restant afirmen que si. 
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En aquest gràfic s’observa que un 34,6% de les persones preguntades no han sentit mai parlar 

de la Maternitat d’Elna, mentre que el 65,4% restant afirma que si n’ha sentit parlar. 
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Per les dades que tenim, sembla indicar que un 10,2% del total coneix el tema a través de 

l’escola, seguit 9,4% coneix el tema a través d’un museu. L’11’8% de les persones que han 

respost l’enquesta, coneixen la història de la Maternitat a través de llibres, seguit del 17,3% que 

afirma que n’ha sentit parlar a través de documentals. Ningú dels votants coneix el tema a través 

d’una revista.  Tot seguit, s’observa que un 5,5 % s’ha informat del tema a través d’una 

pel·lícula. El 28,3 % ho coneix a través d’una persona i finalment amb el 17,3% n’han sentit a 

parlar amb altres mètodes. 

 

En aquest gràfic s’observa que un 83,8%, és a dir, 155 persones, de la gent que ha contestat 

l’enquesta, creuen que la gent no coneix la història de la Maternitat d’Elna, mentre que el 16,2% 

creu que si. 

 

En el cas afirmatiu, es va demanar que es justifiquessin les respostes i van ser les següents: 
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En aquest gràfic s’observa que un 31,9% de les persones que han contestat aquesta enquesta, 

no sap que va passar amb els exiliats i exiliades republicans l’any 1939. Menters que el 68,1% 

restant afirma el contrari. 
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A partir d’aquest gràfic, sembla indicar que un 86,5% sobre el total creu que la imatge és un 

camp de refugiats mentre que el 13,5% restant creu que és un camp de concentració Nazi. 
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4.2. Història de vida de la Cèlia López i els seus pares 

 

Jo no tinc cap record d’aquella trista vida, el que ara t’explicaré és el que em va explicar la 

meva mare quan em vaig jubilar als 60 anys. Als 60 anys es va morir el meu marit, llavors jo 

tenia molt de temps i la meva mare com que estava molt malalta necessitava ajuda per cuinar i 

fer altres feines a la casa, doncs, jo li vaig dir “mama si et ve de gust jo et preparo el dinar” i és 

el que vaig fer. 

Durant aquest temps, la meva mare i jo teníem molt de temps lliure per explicar-nos coses. Va 

començar amb la televisió. Passaven alguns documentals que parlaven de l’Exili, Hitler... i la 

meva mare sempre deia “Si Franco no hagués tingut el suport dels alemanys i dels italians, els 

republicans haurien guanyat la guerra.”. 

Una vegada la meva mare em va dir: Jo em trobava a la plaça major, una plaça on es trobava el 

Ministeri de l’Armada (Madrid), i de cop van començar a sonar sirenes, la meva mare , 

espantada,  es va posar al metro. Quan van acabar de sentir les sirenes, va tornar a la plaça però 

ja no era la mateixa plaça, havia estat destruïda. 

Hi havia una comissió a Madrid d’anglesos, americans... que venien a veure si era veritat que 

Madrid era bombardejada, però aquesta comissió va dir que no era veritat, és a dir que els 

republicans no han tingut cap ajuda. La meva mare em deia: “Veus, tinc odi als anglesos, perquè 

si haguessin dit la veritat potser Franco estaria mort”. 

La meva mare treballava a un taller de costura per un senyor de París. 

Els meus pares i els meus avantpassats són madrilenys. Els meus pares es van casar durant la 

guerra. El meu pare formava part de l’Armada Republicana. I van decidir casar-se abans de que 

la guerra els hi prohibís. 

Després de casar-se, van viure junts fins que la meva mare es va veure obligada a exiliar-se cap 

a València ja que tenia un nadó d’entre 3 i 4 mesos. Va anar a València amb les seves cunyades 

de part del meu pare, per salvar els fills. Una vegada allà, la meva mare va perdre els seu fill 
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per falta de medicaments. Quan Franco va arribar a València les cunyades de la meva mare van 

poder agafar un vaixell cap a Algèria ja que allà hi havia una colònia espanyola molt gran, la 

meva mare també havia d’agafar aquest vaixell però li va cedir al lloc a un de les seves cunyades 

que tenia un fill petit. La meva mare juntament amb altres pares, mares i infants van seguir la 

carretera pensant que podrien arribar a Barcelona i allà agafar un altre vaixell. Una vegada al 

port de Barcelona va veure que no sortien vaixells, i allà va ser quan es va veure sola, sense 

saber on estava el seu marit ni els seus germans. Va decidir quedar-se al port per veure si trobava 

a un company del meu pare, i així va fer, va veure un soldat i s’hi va aproximar. Va estar parlant 

amb aquell soldat i li va preguntar si coneixia a en José Maria García, el meu pare. Aquell 

soldat, sorprès li va dir que sí que treballaven junts. La meva mare no es va poder quedar amb 

aquell soldat ja que estava en una missió, però ell li va prometre que si no era ell, algun company 

seu l’aniria a buscar, que es quedés a Barcelona. 

El temps va passar molt lent però alhora molt ràpid i la meva mare no se’n recorda quan temps 

va passar fins que la van anar a buscar. Quan la van anar a buscar, va pujar a una moto (tot i 

que li feien por ja que feia anys havia tingut un accident amb moto que l’havia fet entrar en 

coma durant més de quatre mesos). Amb la moto van arribar fins la Seu d’Urgell per ajudar a 

la Batalla de l’Ebre. 

Després de la caiguda de Barcelona, tots van haver d’anar a França, i clar, els dos van passar la 

frontera per Bourg-Madame. Però quan van arribar a Bourg-Madame, els gendarmes francesos 

van separar els meus pares. Com que el meu pare era un general important del bàndol republicà, 

se’l van emportar al camp de Gurs, al País Basc. I la meva mare, juntament amb altres, la van 

portar al camp d’Argelers. 

La meva mare no s’havia que el meu pare es trobava a Gurs. 

Els meus pares tenien una expectativa excel·lent de França ja que allà hi havia una República i 

deien que allà es podia pensar, parlar i escriure en llibertat. Però quan la meva mare va arribar 

a França és va emportar una decepció, ja que és trobava entre el mar i els filats del camp. 

Al camp d’Argelers separaven homes i dones, aquí va ser on la meva mare va patir molt, ja que 
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ella era de Madrid i es trobava envoltada de catalans i catalanes que la discriminaven per no 

parlar en català. Ella no s’havia el català, en canvi els catalans del camp s’havien perfectament 

el castellà, però es negaven a parlar-li. Això no ho podia entendre ja que tothom estava passant 

per el mateix, però ella encara es sentia més sola. És va sentir depreciada, ja que tots eren 

espanyols però a ella la tractaven amb inferioritat. 

A l’octubre de 1940, el país va partir grans inundacions degut a unes pluges molt intenses. A 

les platges no s’hi podia estar ja que estava tot inundat. Va ser llavors que van arribar camions 

alemanys per desallotjar a les persones que van poder i les van portar Nyon, un altre camp de 

França, d’entre d’altres camps. L’alcalde del poble de seguida va obrir una presó (que en aquell 

moment estava inactiva) per poder allotjar-los allà. La meva mare em va dir que no era quelcom 

bo, però com a mínim hi havia un sostre, finestres i palla per fer de matalassos. 

L’alcalde del poble els va donar molta llibertat ja que els deixava sortir des de les 8 del matí 

fins a les 6 de la tarda. 

La meva mare es va saber espavilar molt bé i va aconseguir una feina durant el dia a un joier 

del poble. No s’ho podia creure ja que els exiliats eren tractats de lladres. Però el joier era molt 

bona persona. 

Durant el dia la meva mare va anar a la creu roja a preguntar si s’havien on estava el meu pare 

i li van dir que el meu pare es trobava al camp de Gurs (un dels camps més durs). 

Jo de petita sempre preguntava a casa perquè no estàvem amb la família, però els meus pares 

mai van voler explicar-nos res de la retirada, sempre ens deien “perquè parlar de les coses que 

ens han fet mal? Ara s’ha de mirar endavant i mirar per el present). 

Durant l’estança del meu pare al camp de Gurs, es van demanar voluntaris per ser un xofer 

privat, el meu pare sense res a perdre s’hi va apuntar i va tenir la gran sort que el van acceptar. 

El van enviar a l’Aude, un poble de França. Allà hi havia un camp i era l’únic de França que 

acollia als matrimonis, però això el meu pare no ho va saber fins que va arribar al camp i va 

veure a molts matrimonis. Més tard amb l’ajuda de la creu roja, va demanar si podia portar a la 

seva esposa, a mesura que va anar investigant va saber que la meva mare estava a Nyon i amb 

moltes ajudes la va anar a buscar i la va portar a l’Aude. 
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Més tard, després d’haver estar junts un temps van enviar el meu pare a alemanya a una fàbrica 

d’armes, i la meva mare va ser traslladada a Le Barcarès, un camp prop de Perpinyà. Aquest 

camp estava millor que el d’Argelers ja que els espanyols havien pogut construir barraques de 

fusta. Va ser allà on la meva mare es va adonar que estava embarassada. L’aliment en aquell 

camp era molt dolent, i la meva mare gairebé no menjava, degut això es va posar molt malalta. 

En veure que la meva mare estava molt malalta, una companya del camp de Barcarès la va 

apuntar a una llista d’ajuda sanitària que portaven uns voluntaris i voluntàries Suïssos. 

Quan l’Elisabeth Eidenbenz va arribar al camp i va veure el mal estat de la meva mare, se la va 

emportar “al castell” a la Maternitat d’Elna. Ella no s’havia on la portava i estava molt nerviosa, 

però l’Elisabeth li va dir que la portava a un lloc molt millor per poder donar llum al seu fill o 

filla en “bones” condicions. 

Quan la meva mare va arribar a la Maternitat, li va dir a l’Elisabeth que s’havia equivocat de 

lloc, perquè no podia ser, ja que allò era un palau. 

Quan va entrar a la Maternitat, les dones que estaven allà es van aixecar a abraçar a la meva 

mare, ella no es va poder contenir les llàgrimes ja que era li primera mostra d’afecte que havia 

tingut des d’abans de l’exili. 

De seguida l’Elisabeth li va oferir un bany per poder-se rentar i fer les seves necessitats, va estar 

molt contenta ja que feia des de que va deixar Madrid que no es dutxava, és a dir, feia dos anys. 

Quan es va acabar de dutxar, li van donar roba neta i sabates amb condicions. 

Després dutxar-se, l’Elisabeth li va ensenyar tota la Maternitat i les feines que es feien allà. 

Anaven passant els dies i les mares s’ajudaven unes a les altres a cuidar els infants de la casa, 

cada dona tenia una feina assignada; cuinar, cosir, cuidar l’hort... la meva mare era 

l’encarregada de planxar la roba i de netejar les escales. 

El febrer del 1941 vaig néixer jo. 

Franco va declarar que els espanyols que havien fet la Retirada podrien tornar perquè hi havia 

amnistia, el meu pare es trobava a alemanya i juntament amb dos companys van decidir tornar 
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a peu ja que la seva intenció era escapar-se per el camí. I efectivament es van escapar. El meu 

pare va arribar fins a Bordeus i es va posar en contacte amb la creu roja per saber on es trobava 

la seva dona. Li van dir que es trobava a la Maternitat Suïssa d’Elna i va ser allà on vaig conèixer 

al meu pare. 

Després del retrobament ens vam quedar a viure a Elna on la nostre vida allà no va ser gens 

fàcil, ja que em feien el vuit per ser espanyola, quan jo em sentia francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Cèlia Lòpez i Maria 
Capdevila 

Fig. 14: Pare de la Cèlia 
Lòpez 

Fig. 15: Cèlia Lòpez i els seus pares 



 

5. CONCLUSIONS 

 

Amb aquest treball s’ha investigat l’exili republicà, els camps i els refugiats, la situació de la 

dona durant l’exili i la Maternitat d’Elna i la seva fundadora. 

Per el primer objectiu: Divulgar la història de la Maternitat d’Elna, s’ha arribat a la conclusió 

que aquesta història cada vegada és més coneguda, tot i que durant més de 70 anys ha estat 

desconeguda per tots aquells que no ho havien patit amb proximitat. L’Assumpta Montellà ha 

sigut la principal difusora sobre la història de la Maternitat i la vida d’Elisabeth Eidenbenz a 

través dels seus llibres, xerrades, visites... i finalment la pel·lícula La llum d’Elna ha ajudat a 

acabar de difondre tota la història. 

Pel segon objectiu: Difondre la imatge d’Elisabeth Eidenbenz, s’ha arribat a la conclusió que 

cada dia la gent coneix més tot el treball humanitari que va portar a terme de manera voluntària. 

La seva imatge s’ha donat a conèixer especialment a través de pel·lícules, llibres, articles de 

revistes, o bé a través d’aquelles persones que han fet una difusió oral sobre la seva vida. 

Per al tercer objectiu: Fer saber les causes i els fets de l’exili republicà, s’ha arribat a la conclusió 

que la gent, en general, no sap d’aquests fets perquè no s’expliquen a l’escola, per exemple. 

Per al quart objectiu: Evidenciar el baix nivell de coneixement que es té sobre els exiliats 

republicans, s’ha arribat a la conclusió que una gran part de la població, independentment de 

l’edat, no té constància de l’exili de milers de republicans al final de la Guerra Civil. 

I finalment, per últim i cinquè objectiu: Cercar informació sobre la dona durant l’exili, s’ha 

arribat a la conclusió que, en els llibres, articles i fins i tot  pel·lícules, sempre es parla de l’home 

com a figura protagonista, en canvi la dona moltes vegades hi és absent, i en el cas que se’n 

parli, no se li dona suficient importància. Amb la recerca d'aquest objectiu s'ha arribat a la 

conclusió que la figura de la dona durant l'exili és una peça clau per a la successió de fets que 

succeirien posteriorment
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Revista sàpiens https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-

franquisme/la-maternitat-d-elna_11077_102.html [Consultat el 14 de setembre del 2019] 

Cerdanyola informa http://cerdanyolainforma.com/2017/03/07/elisabetheidenbenz/ [Consultat 

el 14 de setembre del 2019] 

Enciclopèdia.cat https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0420144.xml [Consultat el 14 de 

setembre del 2019]  

Maternité Suisse. Maternité Suisse https://ville-elne.fr/fr/information/71625/la-%20maternite-

suisse [Consultat el 14 de setembre del 2019] 

El exilio de los republicanos Españoles en Francia Geneviève Dreyfus-Armand [Consultat 

el 15 de setembre del 2019] 

Nació digital: 

https://www.naciodigital.cat/noticia/128375/historia/esperanca/maternitat/elna/arriba/pantalla 

[Consultat el 15 de setembre del 2019] 

Memòria http://memoria.gencat.cat/ca/actualitat/activitats/detalls/activitatagenda/Camp-

dArgelers.-La-ciutat-de-fusta-i-la-derrota [Consultat el  27 de setembre de 2019] 

Nuevatribuna.es https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/elisabetheidenbenz-mujeres-

historia-humanidad/20190410180854161796.html [Consultat el 7 d’octubre] 

Viquipèdia https://ca.wikipedia.org/wiki/Maquis [Consultat el 13 d’octubre del 2019] 

 

 

 



Maria Capdevila Planchart, 17 d’octubre de 2019 

 

 

51 

 

6.3. Fonts 

 

Maternité suisse d'Elne 

Le mémorial du camp d’Argelers  

Les Plages - Office due Tourisme Argelers-Sur-Mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


