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“Exili: pena que consisteix a fer sortir algú de la seva 
pàtria amb prohibició d’entrar-hi.
Fig. Obligació de viure fora d’un lloc, lluny d’una persona, 
que hom enyora”

                                Pompeu Fabra
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LES  RUTES DE L’EXILI

PRESENTACIÓ

Un dels projectes de l’Institut d’Estudis Penedesencs és la recerca, 
estudi i difusió de la Història contemporània penedesenca dins el 
marc de la recuperació de la Memòria Democràtica dels períodes 
de la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura Franquista 
i la Transició. Aquest projecte amb el títol de Tots els noms (El 
Penedès, 1931-1979) es realitza en col•laboració amb el Memorial 
Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
Actualment la pàgina web www.totselsnoms.org ofereix un gran 
volum d’informació com a resultat de la col·laboració de molts 
penedesencs i penedesenques que han aportat documentació, testi-
monis, imatges, fotografies, estudis i recerques, etc.
A part de la feina que s’està fent, hem cregut adient de fer una 
sortida per visualitzar i conèixer directament alguns dels espais 
patrimonials materials i immaterials relacionats amb l’exili repu-
blicà, fent especial èmfasi en els aspectes socials i culturals.

●Dia 2 d’abril, dissabte 
Visitar el Museu de l’Exili de la Jonquera i fer una ruta per 
Prada del Conflent, on visqué Pau Casals i Pompeu Fabra  
qui hi morí i hi és enterrat
El recorregut comença amb la visita a l’exposició permanent 
del MUME- Museu Memorial de l’Exili-  per tal d’obtenir una 
visió històrica dels fets de la Guerra Civil espanyola i el massiu 
èxode de població que va creuar la frontera pirinenca camí d’una 
llibertat que li era negada al seu país.
Dos personatges, Pau Casals i Pompeu Fabra, i un indret de 
refugi, Prada de Conflent, seran l’escenari i els protagonistes de 
la ruta on coneixerem la rellevància de dues figures clau per a la 
cultura catalana contemporània. 

●Dia 3 d’abril, diumenge
Visitar la maternitat d’Elna., el camp de refugiats d’Arge-
lers,  on es llegiran textos de persones que hi van ser,  i el 
cementiri de Cotlliure
L’actuació d’alguns ciutadans francesos i de les organitzacions 
internacionals d’ajuda, que es concretaren en iniciatives com 
la de la Maternitat d’Elna, són dignes de ser recordades com a 
contrapunt i cant a l’esperança.
Tal com assenyalen els testimonis, per a molts l’exili es va con-
vertir en una tragèdia de proporcions immenses. França no esta-

va preparada per a l’arribada de centenars de milers de persones, 
i reaccionà tard: organitzà camps de refugiats, que esdevingueren 
autèntics camps de concentració, a les platges d’Argelers, Sant 
Cebrià i altres municipis del litoral mediterrani, així com també en 
diversos punts de l’interior
En l’àmbit estatal,  el cas del poeta Antonio Machado n’és l’exem-
ple per antonomàsia. Machado, malalt i exhaust, va morir al cap de 
poc temps d’haver travessat la frontera i va ser enterrat al cementiri 
de Cotlliure.
L’èxode republicà va comportar una enorme pèrdua cultural per al 
país. Grans intel·lectuals (escriptors, músics, científics...) van caure 
en la incertesa de l’exili i es van veure obligats a desenvolupar la 
seva valuosa tasca creativa fora de les nostres fronteres i va deixar 
culturalment orfe el nostre país.

ITINERARI

Dia 2 d’abril

Punts de sortida i horari:  
Vilanova i la Geltrú, estació de busos, a un quart de vuit del mati.
El Vendrell, parada de bus Avinguda de Jaume Carner, a tres quarts 
de vuit del mati.
Vilafranca del Penedès, parada de bus plaça Penedès, a un quart de 
nou del mati.

10.00 h - Pararem a esmorzar a l’ àrea de l’ Empordà.  
                (25 minuts de parada tècnica)
11.00 h - Visita guiada el Museu Memorial de l’Exili – MUME 
                (Durada 90 minuts aprox.)
13.00 h - Dinar a l’Hotel Restaurant Font del Pla, de la Jonquera
               (cal escollir el menú)
15.00 h - Pujarem a l’ autocar per anar a Prades del Conflent.
16.00 h - Arribada a Prades, visita.
18.15 h - Arribada a Perpinyà, allotjament a l’Hotel Ibis  Perpinyà   
 Centre
 Descansar i sopar
 El sopar és lliure. Qui vulgui sopar a l’Hotel ho ha  
 d’encarregar. També hi ha l’opció de sortir a sopar pel  
 centre de Perpinyà i fer un petit passeig nocturn.

Dia 3 d’abril

8.00 h- 8.30 h  - Esmorzar a l’Hotel
9.00 h – Agafar l’autobús per anar a visitar la Maternitat d’Elna
10.00 h – Visita Maternitat d’ Elna, per conèixer una història emoti-
va i valenta, un espai d’esperança, vida i solidaritat per sobre de les 
ètnies o les ideologies

11.00 h  - Agafar l’ autobús i dirigir-nos a  la platja d’ Argelers,
11.30 h – Platja d’Argelers, on milers de persones van ser tancades 
en un camp de concentració, i  visita al cementiri dels espanyols.
Lectura de cartes de testimonis.
12.15 h – Agafar l’autobús per anar a Cotlliure
12.30 h – Visitar la tomba de Antonio Machado
13.15 h -  Agafar l’autobús per anar a dinar a Elna, 
13.30 h – Arribar a Elna. Dinar al Restaurant Carasol ( situat al cen- 
 tre històric, a tres passes de la catedral.) (Cal escollir  
 menú)
 Desprès de dinar podrem visitar la catedral i el claustre  
 d’Elna.  En un jardí proper a la catedral podrem veure la  
 “Pomona”,  escultura d’Aristides Maillol.
16.30 h - Agafar l’autobús per tornar al Penedès.
 Farem una parada tècnica per estirar les cames.

Hora aproximada d’arribada a Vilafranca pels volts de les 19.30 de  
la tarda, al Vendrell a les 20.00, i a Vilanova i la Geltrú a les 20.30

 IMPORTANT

Cal que ens feu arribar una fotocopia del  DNI.
Cal escollir els dos menús. 
Si algú pateix d’una al·lèrgia en els aliments, cal 
que ens ho especifiqueu.
Ho podeu fer a una de les tres seus de l’ IEP.( Vila-
franca, El Vendrell, i Vilanova i la Geltrú.
Per més informació podeu trucar al 93 892 19 79

Preu Orientatiu:   140 € Per Soci    150 € No Socis
Reserva: 20 €
Inclou Nit D’hotel, Esmorzar, autocar i entrades 
als Museus.
Dinar dissabte i dinar diumenge.  
No inclou el sopar del dissabte, és lliure.
Dormir a Perpinyà,  HOTEL IBIS CENTRE  ** 
PER RESERVAR TRUQUEU AL TELEFON
93 892 19 79

Cal ingressar els 20 € de reserva  abans del 30 de 
gener, la resta el mes de març del 2011

Ingressar l’ import de la sortida  en una oficina de 
Caixa Penedès – 0008.33000.04441.7                    
Concepte   “Sortida 51 + el nom del soci”


