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La retirada [2] no va ser només una retirada, és sinònim de l'exili de milers de persones davant d'un feixisme que
avançava esmicolant tothom i tot el que quedava de la República, ara fa just 80 anys.

Trobem nombrosos testimonis sobre aquests fets. Un bon exemple el podem trobar al reportatge del programa
Trinxeres [3] 'La retirada republicana: De Barcelona a Argelers [4]' de TV3. Però actualment i coincidint amb
aquest 80è aniversari, s'han configurat des de rutes [5] pels camins que seguien els exiliars a exposicions com la
que podem trobar actualment al Museu de l'Exili, [6]també trobem reportatges com el de [7] de la televisió pública
francesa: France 3 [6] o fins i tot, peces d'animació [8] que ens recorden la impotència dels qui van deixar casa
seva per sobreviure. Persones que patien lluny de casa per tot allò que havien deixat enrera, però sobretot pels
drets que molts no van poder reconquerir mai, com el de viure a casa seva, en pau i llibertat.

Cami de la Retirada a Molló [9] de pamprojectes [10]

© Isabelle Lassalle / France Bleu Roussillon
Fotografies: AFP i Collection Eric Forcada, Perpinyà.

"La Folie", un curtmetratge de Ricard López [8] de Ricardilus [11]
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Bon cap de setmana!

Inicia sessió [12] o registra’t [13] per enviar comentaris
Etiquetes: memòria
Etiquetes: patrimoni
Etiquetes: història
Etiquetes: Divendres d'Interacció

[14]
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