EXCURSIÓ A LA VAJOL I LES ILLES

(RUTES DE L’EXILI)
Diumenge 18 d’abril 2010
El gener i febrer del 39, amb el final de la
guerra civil i la victòria dels nacionals, va
començar l’exili de milers de republicans
per poder salvar la vida.
Molts punts dels Pirineus van servir de
pas per aquells que fugien del franquisme
i més tard del nazisme. Pobles com La
Vajol, Maçanet de Cabrenys, Port Bou,
Molló... foren testimoni d’aquest èxode.
Trepitjar aquests paratges i recordar els
fets que varen viure els nostres avis i els
nostres pares, és a més d’un exercici de
memòria històrica, un deure cap a aquells
que van lluitar per la llibertat.
“La última tierra que piso, La Vajol llaman al pueblo, enriscado en los montes de Cataluña, sobre la misma raya de Francia. Es
invierno, febrero creo, sí, febrero, cuando el más ciego puede dar la guerra por perdida...
Un senderuelo que costea maizales y lomas nos lleva a una mina de talco. Allí Negrín ha construido una especie de fortín de
cemento de tres pisos de altura, en los ijares de la montaña.(...). El talco se vuelve entonces de un verde clarísimo: luz de
Tintorettos, Velázquez y Grecos. Los cuadros se cobijan quizás en la mina. Buena parte del Museo del Prado y del Tesoro
Artístico de la República se cobijan allí de paso para Francia.”

(Fragment de les memòries del president de la República Manuel Azaña). Memorias de una guerra y de un exilio

► Sortida a les 8 del matí del passeig de l’estació.
► La Vajol: visita al Monument a l’Exili i a la Mina Canta o d’en Negrín, on es van
guardar bona part dels quadres del museu del Prado i el Tresor de la República.
► Coll de Lli: a ½ hora a peu del poble de la Vajol, pujant per la serra de l’Albera, es pot
passar a França pel coll de Lli, lloc per on van fugir les autoritats del govern de la
República, també el president Companys, camí de l’exili. Fou un punt de pas de refugiats
i contrabandistes al llarg dels difícils anys de guerra i post guerra.
► Castell de Cabrera: A poca estona del coll de Lli s’arriba al castell de Cabrera des
d’on es pot gaudir d’una vista espectacular de la plana de l’Empordà.
► Castell de Cabrera – coll de Lli – Les Illes: Tornant enrere fins al coll de Lli, es pot
baixar en ½ hora fins al poble de Les Illes, ja a la Catalunya Nord, on el president
Companys i les altres autoritats del govern van rebre allotjament a l’hostal dels
Trabucaires, encara en funcionament. Dinar.
► Les Illes – La Vajol.
►Cal portar esmorzar i dinar. Podem fer el cafè i la sobretaula a l’hostal dels Trabucaires.
►La ruta és senzilla, i anirem fent parades per comentar els fets que van succeir a cada lloc.
►Tornada cap a les 7 de la tarda.

