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A finals de gener els carrabiners que controlen el 
pas per les fronteres estan desbordats, la multitud 
que arriba és tal que és impossible intentar portar-ne 
cap control. Davant d’aquest allau de gent el govern 
francès decideix obrir pas a Coll d’Ares a tothom, 
amb o sense documentació. 

A principis de febrer les tropes franquistes ja són a 
Ripoll i la Vall de Camprodon es converteix en el 
punt de replegament de les tropes republicanes. Els 
últims en arribar són les brigades de Líster que, 
donant ja per perduda la guerra, deixen un rastre de 
voladures de ponts i incendis de diverses fàbriques. 

El 10 de febrer de 1939 les tropes franquistes 
emeten un comunicat en què informen “Nuestras 
fuerzas han alcanzado victoriosamente en el día de 
hoy todos los pasos de la frontera francesa, desde 
Puigcerdà hasta Portbou. La guerra en Cataluña ha 
terminado”. Però aquesta informació no és del tot 
certa, en aquest racó dels Pirineus encara 
s’allargarà uns dies; quan les restes de l’exèrcit 
republicà es troben a 
prop de la frontera 
decideixen resistir 
fins a l’últim pam, 
encara que de res 
serveixi.  

Tot i que no hi ha 
xifres exactes no és 
agosarat suposar 
que entre 85.000 i 
95.000 persones van 
travessar aquests 
cims entre el gener i 
el març de 1939. 

Avui dia, a coll d’Ares un monòlit recorda tots els qui 
que van haver de marxar per aquestes 

contrades.           

Els primers en fer aquest camí, com a via 
d’exili seran tres milicians de l’exèrcit 
republicà que a finals del gener de 1939, 
després de travessar la frontera coberta de 
neu, arriben a Prats de Molló i s’hi deixen 
arrestar. Aquests desertors adverteixen a les 
autoritats franceses de la desfeta del front de 
l’Ebre i que l’arribada de fugitius és imminent. 

Així doncs, comença el devessall de 
persones que arriben a la Vall buscant 
travessar la frontera i arribar a territori segur. 
Al principi són només civils, vells, dones i 
nens, que fugen de les zones sota control 
franquista. En aquests primers moments 
encara funcionen els transports i l’arribada 
fins a Sant Joan es fa en tren, però ben aviat es tallen les 
vies i l’arribada es fa com es pot. 

No passa gaire temps que a aquests primers civils s’hi 
afegiran militars i també els ferits i malalts del bàndol 
republicà, que fins aleshores es recuperaven en diversos 
hospitals improvisats a Camprodon. 

Aquest grup de gent arribava amb penes i treballs, però la 
dificultat de travessar aquestes muntanyes en ple hivern, 
sense pràcticament menjar ni roba d’abric i sense cap 
carretera transitable suposa un esforç sobrehumà. La 
carretera després de Molló s’acabava a 1,3 Km de Coll 
d’Ares i una vegada en territori francés cal recórrer encara 
4 km abans d’arribar al coll de la Guilla, on començava la 
carretera cap a Prats de Molló. 

L’èxode va estar farcit de contrasentits, l’escassedat dels 
primers dies es va capgirar en abundància amb l’arribada 
de camions carregats de tot tipus de materials i provisions; 
en la fugida desesperada tot el que no es podia transportar 
cap a l’altre costat de la frontera era abandonat pel camí: 
menjar, armes, fins i tot, bestiar. Si es vol aconseguir 
arribar cal anar deixant llast. Camions, cotxes i autobusos 
arribaven fins a la línia de frontera però cap va arribar a 
passar el Coll, tots eren cremats i estimbats rostos avall. 

El camí de la retirada, apart de ser un itinerari per camins de muntanya per gaudir d’un entorn espectacular, ens permet tornar enrere en el temps i reviure un altre tipus de viatge, aquell que van 
fer els vençuts en la guerra civil, en unes condicions totalment diferents. 

Aquest tram des de Molló fins a Coll d'Ares és el mateix recorregut que van fer els exiliats quan marxaven cap a França, després de la derrota de l'exèrcit republicà. La situació geogràfica de la 
Vall de Camprodon, al límit de la frontera amb França, va convertir aquesta vall en un dels últims reductes republicans de Catalunya. 

De fet, fins fa ben poc Coll d’Ares encara marcava la divisòria entre els dos països, com encara avui recorden l’edifici de la duana francesa i la placa commemorativa instal·lada on s’havia 
aixecat la duana espanyola. 

Tot i que aquest camí ja ha servit com a via de comunicació entre els dos països des de temps reculats el nom de “Camí de la Retirada” prové de la Guerra Civil.  


