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La Generalitat i l'Alt Àneu senyalitzen el
“Camí de la Llibertat" i l'inclouen dins els
Espais de Memòria de Catalunya
• La Directora General de la Memòria Històrica de la Generalitat, Mª
Jesús Bono, ha inaugurat la senyalització de l’itinerari i ha rebut els
caminants que cada any refan el camí que van fer centenars d’evadits
La Directora General de la Memoria Històrica de la Generalitat, Mª Jesús Bono, i
l’alcalde de l'Alt Àneu, Josep Maria Costansa, han inaugurat aquest matí la nova
senyalització de l’itinerari “el Camí de la Llibertat” que discorre entre les proximitats
de Seix (Ariège) i Alòs d’Isil (Pallars Sobirà). L'itinerari s'inclou a partir d'ara en la
Xarxa Espais de Memòria de Catalunya, una xarxa de rutes i vestigis que promou
el Memorial Democràtic de la Generalitat. La senyalització d’aquest nou itinerari
s’ha fet en col·laboració del Parc de l’Alt Pirineu.
També han participat en la inauguració el president del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, Xavier Ribera, el president de l’associació “le Chamin de la
Liberté”, Guy Seris,i el director dels Serveis Territorials del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació a l’Alt Pirineu i Aran, Àngel Joval.
Aquesta era una de les rutes més utilitzades pels refugiats de la Segona Guerra
Mundial que volien evadir-se fins a Espanya per fugir de la dominació nazi.
L'itinerari ha quedat senyalitzat amb un monòlit d’inici de recorregut a la població
d’Alós d’Isil, una cartellera informativa al refugi Fornet, un faristol adossat a la
cabana de Clavera i un faristol panoràmic just al mateix coll, on comença el territori
català. Paral·lelament, també s’han instal·lat diverses banderoles direccionals per
indicar el camí.
Aquesta actuació complementa la instal·lació, a
les Bordes de Perosa, l’any 2007, d’una placa
d’homenatge als evadits i a tots aquells que
varen fer possible que els que fugien
aconseguissin traspassar els Pirineus.

XVII edició de la travessa “le Chemin de la Liberté”
Aquesta tarda, la Directora General de la Memoria Històrica de la Generalitat, Mª
Jesús Bono, participarà en els actes de cloenda de la XVII edició de la travessa “le
Chemin de la Liberté” que organitza cada segon cap de setmana de juliol, des de
l’any1994, l’associació cultural “le Chemin de la Liberté” amb seu a Seix (França) i
que rememora les evasions que durant els anys de la Segona Guerra Mundial
milers de persones protagonitzaren pels itineraris de muntanya que uneixen
França amb Espanya amb l’objectiu de fugir dels nazis i dels efectes de la contesa
bèl·lica.
La caminada discorre pels mateixos camins que van fer els refugiats i pretén
recuperar aquesta ruta i honorar la tasca de quants varen prendre part en les
evasions i en el pas de documentació (guies, enllaços, col·laboradors de suport,
evadits...). Tot orientat envers un turisme de memòria i amb l’objectiu de preservar
i donar a conèixer aquest patrimoni.

Hi prenen part al voltant de 120 excursionistes de diverses nacionalitats, molts
dels quals tenen vinculacions familiars o associatives amb els evadits que van
utilitzar aquest camí en els anys de la guerra. La resta de familiars i antics evadits
fan el recorregut fins el Pallars amb autocar.

Antecedents històrics: les evasions durant la Segona Guerra Mundial
Les muntanyes pirinenques es convertiren, durant els anys de la Segona Guerra
Mundial (1939-1944), en l’escenari d’un constant pas de persones que, des de
França, arribaven a territori espanyol fugint de la barbàrie nazi o per combatre, des

d’Anglaterra o el nord d’Àfrica, al costat dels aliats. Guies, evadits i forces
policíaques van fer d’aquestes contrades el seu hàbitat natural desafiant les
temperatures extremes, les nevades de l’hivern i el relleu accidentat. De fet,
aquests mateixos passos havien estat, durant la Guerra Civil espanyola, testimoni
de la fugida primer d’un bon nombre de capellans i gent d’ideologia dretana que
s’escapolien dels escamots d’incontrolats i més tard de republicans que
abandonaven la seva terra per temor a la repressió endegada pel règim franquista.
La nacionalitat d’aquests detinguts, el període en què materialitzen la seva fugida i
les finalitats que els porten a deixar el seu país, van íntimament relacionats amb
els esdeveniments de la 2ª Guerra Mundial. Així, la majoria manifesta, com a
motiu determinant de la seva evasió, algun dels següents arguments:
- fugir de la persecució i de l’holocaust que els nazis havien endegat contra els
jueus.
- incorporar-se a l’exèrcit aliat que s’organitzava al nord d’Àfrica (francesos,
belgues, polonesos...).
- evitar ser deportats a treballar a Alemanya (francesos).
- reincorporar-se als combats després de ser abatudes les seves aeronaus al front
de batalla (pilots de l’exèrcit de l’aire britànic, canadenc i nord-americà).
L’afluència d’estrangers va ser general arreu dels Pirineus, tot i que els passos
més utilitzats eren aquells que permetien, per la facilitat de traspassar els seus
accessos, un recorregut més ràpid. Així, el Pirineu basc i navarrès i l’Alt Empordà
a Girona, esdevingueren les rutes més freqüentades mercès a la seva baixa
altitud. Per contra, a les províncies d’Osca i Lleida, la seva pròpia orografia, amb
cims entre els 2.000 i 3.000 metres, feia més complicat creuar-les. Es calcula que
al voltant de 55.000 persones foren detingudes durant aquest període per pas
clandestí de la frontera. Un número indeterminat travessà la Península Ibèrica
sense ser apressats ja sigui perquè duien la documentació en regla o perquè
aconseguiren no ser detectats.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Gabinet de
Comunicació del DIRIP: 93 552 61 08/09

