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Durant la Segona Guerra mundial milers 
de refugiats i refugiades van creuar els 
Pirineus aprofitant els nombrosos colls de 
muntanya que comuniquen França amb 
Catalunya. Els camins de l’Alt Empordà van 
ser els més transitats atesa la facilitat de pas 
que presenten. Un cop a Espanya van ser 
detinguts en presons i camps de concentració 
fins que finalment se’ls autoritzava a dirigir-se 
cap a la seva destinació. 

Entre aquests centenars de refugiats i 
refugiades arribats a terres empordaneses n’hi 
van haver alguns d’una significació especial. 
El cas més destacat és el de Walter Benjamin, 
per la rellevància del personatge i per les 
tràgiques circumstàncies que van envoltar la 
seva estada. Benjamin havia sortit de Banyuls 
i va morir a la Fonda França de Portbou, el 
26 de setembre de 1940, a l’edat de 48 anys. 
S’atribueix com a causa del seu suïcidi la 
intenció del Govern espanyol de retornar-lo a 
França.
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Coll de Balitres (Cervera-Portbou, 1939)
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Memorial Passatges de Dani Karavan, 1999 
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La Retirada i la Segona 
Guerra Mundial a Portbou

Durant la Guerra Civil Portbou va patir nombrosos 
atacs aeris, per la qual cosa l’Ajuntament va 
habilitar diferents refugis per protegir la població 
dels bombardeigs franquistes als túnels ferroviaris, 
als recs propers a l’estació, a l’Ajuntament i als 
carrers de la Pujada i del Nord.

A la Retirada, Portbou va ser un dels passos 
fronterers més utilitzats per arribar a França, per 
on van fugir bona part de les 450.000 persones 
refugiades.

L’exili massiu de 1939 va comportar dures 
condicions d’entrada a França, camps de 
concentració de refugiats i refugiades, i de polítics 
considerats “perillosos”, lleis restrictives i altres 
mesures repressives.

D’altra banda, cal destacar també alguns 
exemples d’ajut als refugiats i refugiades, com 
les organitzacions governamentals, el SERE i la 
JARE, alguns ajuntaments i associacions de la 
Catalunya del Nord i desenes d’associacions 
d’ajut internacional. 

En esclatar la Segona Guerra Mundial, amb 
la ocupació alemanya de bona part d’Europa, 
molts refugiats van seguir el camí contrari, tot i 
la intensificació dels controls, les repatriacions 
i la incertesa de desconèixer si serien acollits a 
Espanya. El seu objectiu era fugir del nazisme i 
de la guerra o incorporar-se al bàndol aliat al nord 
d’Àfrica o a Anglaterra.

El Monument Memorial i la ruta 
de Walter Benjamin 

Walter Benjamin, per qüestions polítiques i per 
la persecució antisemita per part del partit de 
Hitler, que va guanyar les eleccions el 1933, es 
va exiliar a París. Durant l’ocupació alemanya de 
França va fugir cap al sud i va arribar a Portbou, 
el 1940. Allà es va veure pres per l’angoixa,  la 
incertesa i la frustració provocades per la negativa 
de les autoritats espanyoles d’atorgar-li el visat 
per travessar l’Espanya de Franco i arribar a 

Lisboa, punt d’embarcament cap a EUA, la seva 
destinació final. El 1999 l’artista Dani Karavan va 
construir el memorial Passatges al cementiri de 
Portbou, on va ser enterrat Benjamin. 

“És tasca més àrdua honrar la memòria dels 
éssers anònims que la de les persones cèlebres. 
La construcció històrica està consagrada a la 
memòria de qui no té nom.” 
Walter Benjamin

Més enllà del significat artístic, espiritual o anímic, 
el memorial de Karavan evoca l’evasió dels que 
van fugir de la dominació i la repressió nazi durant 
la Segona Guerra Mundial per dirigir-se a  països 
democràtics o lluitar per la llibertat. 

La ruta de Walter Benjamin es va inaugurar 
el 2007, però des de finals dels anys 90 s’ha 
reivindicat la figura d’aquest referent de la cultura 
i la filosofia de la “modernitat” europea del segle 

XX que, fugint del 
règim nazi, camí de 
l’exili cap a EUA, 
va anar a morir a 
Portbou.

La ruta 
senyalitzada, 
anomenada  també 
ruta Líster, té uns 
7 km i va des de 
Banyuls a Portbou 
per la muntanya 
(per Querroig) 
seguint els viaranys 
per on Benjamin va 
creuar la frontera 
el 1940, en plena 
Segona Guerra 
Mundial.

Camí i ruta de Walter Benjamin 
(Banyuls-Portbou) 

Ruta de Walter Benjamin al seu pas 
pel nucli urbà de Portbou


