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Preàmbul 
Teresa Pàmies és una escriptora que ha convertit l’experiència de la guerra i l’exili 

en el fil conductor de la seva literatura. A través de Quan érem capitans1 ens descriu la 

situació que deixa enrere i que alhora l’obliga a exiliar-se; després amb Quan érem 

refugiats inicia el relat del seu propi exili. 2

Quan érem refugiats relata l’experiència de l’exili des que es veu obligada a 

deixar Barcelona dirigint-se cap a França, és a dir, relata l’inici d’un exili que durarà 

vora 40 anys. El volum es publica l’any 1975, després de l’èxit l’any anterior de Quan 

érem capitans, amb tres edicions en català i una en castellà, i tot i que Pàmies creu que 

era “tan o més interessant que la primera part” no va obtenir l’èxit de la primera. 

L’estructura del llibre és diferent a l’anterior volum, com la mateixa Pàmies explica: 

“La tècnica que vaig utilitzar en aquest segon llibre va ser diferent. A els capitans vaig 

fer servir els meus records de guerra; a els refugiats barrejava les vivències de l’exili 

amb notícies que vaig trobar a La Vanguardia de la mateixa època, com buscant un 

contrast permanent” (HUERTAS: 2000). 

 L’exili a voltes es converteix en excusa a 

obres amb un alt grau d’autobiografia com Testament a Praga, Dona de pres, Gent del 

meu exili ... altres voltes, l’exili és el paisatge de la seva obra novel·lística, com Amor 

clandestí o Va ploure tot el dia,  entre d’altres. 

De tota manera, i com el volum anterior, el llibre es converteix en un calaix de 

sastre, com és habitual en aquest tipus de memòries escrites posteriorment als fets 

ocorreguts, estructurat més o menys entorn tres elements: els records i reflexions de 

l’autora; fragments de cartes de diferents personatges majoritàriament femenins que han 

viscut com ella l’experiència de l’exili; i la crònica del panorama sociopolític de 

Barcelona en aquell moment, a partir, com ell mateixa confessa, de la lectura de La 

Vanguardia d’aquella època.    

                                                 
1 D’ara endavant, QEC. 
2 D’ara endavant, QER. 



Amb tot això, Quan érem refugiats ens permet analitzar l’exili des de dos 

vessants: l’exili des de la perspectiva de l’escriptora com a dona i l’exili com a marca de 

la seva literatura; l’exili com a dona i l’exili com a escriptora. I, com és sabut, l’exili 

femení és doblement dur, dur per l’exili en sí mateix, i pel fet de la condició de dona i el 

que comporta d’exclusió social aquesta mateixa condició. 

 

Crònica d’un èxode 
Quan érem capitans finalitza en el moment que entren al camp de refugiats de 

Magnac-Laval (prop de Limoges) després d’abandonar Barcelona, el 26 de gener del 39, 

tot passant per Girona i Olot: 

 
Feia fred. Udolava el torb. Camí dels camions de la gendarmeria, havíem de caminar molt juntes 
unes amb les altres, els infants ben agafats per la mà. Uns senyors de bata blanca damunt els 
abrics, abans d’embotir-nos als vehicles de bestiar, ens preguntaven si dúiem polls, si teníem 
sarna, si escopíem sang, si patíem de malalties venèries, si carregàvem or, si teníem moneda 
francesa; a les noies ens preguntaven si érem verges. 
La Nuri, que sabia francès, traduïa plorant (QER, 178). 

 

Aquesta última frase és el final de Quan érem capitans i és la frase que encapçala 

Quan érem refugiats, i és a partir d’aquestes paraules que comença a relatar part del seu 

exili; l’exili d’una dona de 19 anys. Òbviament hi ha un canvi de to respecte a Quan 

érem capitans, implícit en els mots “capitans” i “refugiats”, i potser com a conseqüència 

d’aquest canvi de to hi hagi un aflorament del sentiment pròpiament femení, intensificat 

pels fragments de cartes de veus anònimes que va intercalant en el seu propi discurs. De 

fet, comença amb una escena protagonitzada per dones, ja que en entrar als camps de 

refugiats eren agrupades en dones i nens, per una banda, i els homes per l’altra; a més a 

més, reforçat perquè la informació ens ve a través de la pròpia autora i de les cartes 

d’una amiga anònima manresana.3

A través de Pàmies i del fragment de la carta o cartes de la seva amiga manresana 

anem coneixent la vida al camp de refugiats, on Pàmies demostra la seva capacitat de 

comandar, d’organitzar per resoldre la llaga al pit d’una de les refugiades, l’avortament 

 

                                                 
3 En aquest sentit, cal remarcar que és freqüent en l’obra de Pàmies el fet de no referenciar els diferents 
tipus de textos que introdueix. En QER deixa molt clar el desig d’anonimat de l’autora de les cartes i 
l’any 2002 (30 anys després), en preguntar-li per carta sobre la identitat d’aquesta amiga respon: 
“Repeteixo el que escric a la pàgina 203 (edició anys 74-75): vaig respectar i segueixo respectant el desig 
d’anonimat de l’autora”. 



d’una altra, impedir la desmoralització, organitzar una escola... Sempre, òbviament, 

gràcies a les JSU: 4

 

 

les JSU teníem el privilegi de comptar amb una solidaritat que les refugiades d’altres partits no 
reberen [...] les JSU es proposaven elevar la moral dels internats, impedir que es deixessin endur 
per l’enyorança de la terra i de la família. Aquella era la missió que ens assignàvem, i calia dur-la 
a terme sense defallir (QER, 187 i 193). 

 

La seva experiència al camp de refugiats s’acaba amb la fugida gràcies a 

l’organització política que tenia al darrera: “fugies d’una presó i anaves a treballar per 

tots els refugiats [...] El comitè executiu decidí treure dels camps de concentració i els 

refugis tots els seus ‘quadres’ per tal de reorganitzar el combat, que, naturalment, no 

donàvem per perdut” (QER, 197 i 201). 

La fugida li permet viure la vida del París abans de la caiguda, encara que la 

condició d’indocumentada la portarà a entrar a la presó de la Roquette: “Per 

indocumentada em van tancar a la Roquette” [...] M’hi van tancar perquè era espanyola 

republicana sense papers, cercada per la policia arran de la meva ‘fugida’ de Magnac-

Laval i en possessió d’una maleta plena de fulls a multicopista i en llengües 

estrangeres... una espia real o potencial en virtut del pacte Hitler-Stalin” (QER, 221). 

En sortirà després de tres mesos amb l’objectiu de deixar França, el més aviat 

possible: 

 
No em podia quedar a França [...] Aquell desembre del 1939 ja no hi havia relacions amb l’URSS 
i, per aquest fet, quedava exclosa la possibilitat de la meva sortida de França amb un visat soviètic 
per a reunir-me amb molts amics i companys meus de la JSU que ja eren al país del socialisme. Jo 
havia fet vint anys aquell octubre; [...] No tenia país. M’expulsaven de França i no tenia on anar. 
El meu company Manolo buscava, al SERE i als consolats de països de l’Amèrica Llatina, un visat 
per als qui, com jo, no podíem tornar a Espanya. Amb quina alegria em va venir a comunicar que 
m’havien afegit a una llista de refugiats espanyols per a embarcar cap a Santo Domingo! (QER, 
270).  

 

Després d’anar en tren de París a Bordeus, el panorama que troba al port per 

embarcar cap a Santo Domingo és desolador i un preavís del que serà, en realitat, aquest 

nou destí. La realitat és que el “Benefactor de la Pàtria”, com es feia dir Leònidas 

Trujillo, va cobrar del Govern republicà 300 dòlars per refugiat que acollia però que mai 

van arribar a mans d’aquests refugiats, sinó al Banc Nacional de Santo Domingo que, 

com Pàmies insinua, era com dir al compte corrent del Sr. Trujillo. És quan arriben a 

                                                 
4 Les Joventuts Socialistes Unificades (JSU) foren fundades el març de 1936 com a resultat de la fusió de 
la Unió de Joventuts Comunistes d'Espanya del PCE i les Joventuts Socialistes d'Espanya. 
Desaparegueren durant la dècada de 1950  en anar ingressant la majoria dels seus quadres en el PCE, i en 
anar el PSOE impulsant la seva pròpia organització juvenil. 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3_de_Joventuts_Comunistes_d%27Espanya&action=edit&redlink=1�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Comunista_d%27Espanya�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joventuts_Socialistes_d%27Espanya�
http://ca.wikipedia.org/wiki/PSOE�


Santo Domingo que Pàmies s’adona que s’han convertit en emigrants com els altres, 

malgrat els motius no fossin econòmics: 

 
Només que aquella vegada no fóra el viatge triomfal a Nova York, sinó una travessia de pobre 
emigrat, com aquelles de les pel·lícules sobre els immigrants europeus a Nord-Amèrica, entre 
fardells i misèria. 
Però no. La nostra emigració tenia trets diferents. No anava encongida... Érem gent d’empenta, 
havíem fet una guerra revolucionària. [...] Aquell era el veritable drama del nostre èxode (QER, 
271). 

 

L’arribada a Santo Domingo dóna la certesa a Pàmies que la seva impressió 

prèvia era encertada: 

 
L’operació tenia tres objectius fonamentals: Trujillo passava per demòcrata; el país rebia un 
contingent de blancs, procedents de la “madre Pàtria”, que podien augmentar el percentatge 
d’una població escassa amb l’avantatge que fóra blanca o mestissa, i els republicans més 
coneguts dels partits d’esquerra serien sotmesos a condicions humiliants i físicament 
aniquiladores (QER, 294). 

 

En adonar-se de la realitat de Santo Domingo, el seu objectiu és marxar i “fugir va 

esdevenir una obsessió (QER, 302). Amb l’arribada a Cuba s’acaba aquesta primera 

etapa del seu exili, s’acaba l’exili de Quan érem refugiats. Tanmateix, no serà la fi de 

l’exili real: 

 
A Cuba vaig celebrar els meu vint-i-un anys aquell mes d’octubre, el dia 15, exactament. Aquell 
dia era afusellat a Montjuïc el president Lluís Companys. [...] Jo celebrava els meus vint-i-un 
anys a Cuba en un ambient d’eufòria política després de l’ambient tenebrós del regne de Trujillo 
(QER, 322). 

 

Després de l’estada a Cuba marxarà cap a Mèxic, on es quedarà 8 anys, fins que el 

1947 torna a Europa, primerament un any a Belgrad i després a Txecoslovàquia, on 

passarà 12 anys fins al seu retorn a Catalunya l’any 1971. 

 

Crònica d’un èxode femení 
Quan es parla de dones migrants s’ha de tenir en compte cada una de les 

situacions de les quals parteix cada una d’aquestes dones. Quan es parla d’exili i dona, 

igualment s’ha de tenir en compte la situació que deixa la dona quan s’exilia; a més a 

més, de les raons per les quals ho fa.  

Quan el 26 de gener del 39 Pàmies es veu obligada a fugir, és una noia de 19 anys 

amb un intens currículum polític: amb tan sols disset anys apareix com a líder juvenil 



del PSUC en un històric míting a la Monumental de Barcelona;  continua amb una forta 

activitat a la reraguarda quan esclata la Guerra; coneix personatges com Companys o 

Negrín; pronuncia discursos a la Ràdio; redacta pamflets; va al Congrés Mundial de la 

Joventut per la Pau als Estats Units com a representant de les Joventuts Socialistes de 

Catalunya, a les quals pertanyia des del 1937; promou també la creació de l’Alianza 

Nacional de la Mujer Joven i col·labora assíduament a la revista portaveu Juliol.  

Aquesta condició de dirigent marxista és el motiu que provoca la seva fugida, 

diferent per exemple, a casos com el de Mercè Rodoreda, no vinculada políticament. I 

aquesta mateixa condició farà que la sortida d’Espanya no sigui, si més no, tan dura, 

com per aquelles dones, aquelles “víctimes femenines de la guerra” que sovint anomena 

en les seves Memòries:5

 

 

Aquelles dones, però, no eren combatents, no ho havien estat mai. Havien fugit darrere l’home 
soldat o oficial de l’exèrcit republicà; [...] No eren ningú a França. Nosaltres pertanyíem a una 
organització que constituïa una gran família, un suport. Elles i aquells infants que arrossegaven des 
de la guerra no tenien res. Ni un ideal on trobar suport, potser (QER, 211). 

 
Aquesta “gran família” que constituïen les JSU farà també que, com hem dit 

abans, pugui moure’s amb una relativa comoditat, donades les circumstàncies, per 

França (fugida del camp de refugiats, estada a París) i traslladar-se posteriorment als 

diferents països d’exili com Santo Domingo i Cuba. Això provoca, evidentment, una 

diferència en l’experiència de l’exili entre les persones que tenen una vinculació política 

que alhora els dóna suport i les que malgrat haver de fugir per la seva vinculació 

literària no tindran aquest suport. En aquest sentit, és freqüent en els relats de l’exili 

trobar la denúncia d’aquestes diferències, com per exemple, la reflexió que en fa Rovira 

i Virgili: “Jo havia procurat aplicar als escriptors el mateix criteri de solidaritat i 

disciplina que havia demanat per als polítics. No n’he pogut sortir”(ROVIRA I VIRGILI: 

1976, 37). 

 

En aquest sentit, Pàmies no sols n’és molt conscient, sinó que a través dels 

fragments de cartes d’altres víctimes d’aquest exili dóna fe d’aquestes diferències, ja 

que mentre les altres dones anònimes encara eren al camp i “Estàvem aïllades del poble 

com a leproses”, ella descobria la vida de París abans de la caiguda, “mentre elles 

redimien, jo anava a escoltar cantar la Marlene Dietrich” (QER, 212). 

                                                 
5 Quan parlem de Memòries, fa referència a la publicació conjunta l’any 2000 de Quan érem capitans i 
Quan érem refugiats sota el títol de Memòries de guerra i exili. 



La transcripció del diferents fragments de les cartes de les seves companyes de 

camp fa que reconegui aquestes diferències en la vivència de l’exili i, alhora, és la seva 

manera, de fer-ne un merescut tribut. Un tribut a la Llúcia, companya de les POUM:  

 
En el teu llibre demostres que mai no has amagat les teves idees, però caldria afegir que mai has 
estat obligada a amagar-les com hi vaig ser jo. Què volies que li declarés al jutge de Balaguer? 
Que era de les JSU i que havia estat delegada de la Vegueria a la reunió del Comitè Nacional de 
Barcelona? Ara rai, ara sí que ho pots dir, però aquell dia em vaig fer la mosqueta morta i quan 
em van ensenyar denúncies fetes per carques de Bellpuig que m’acusaven de roja, jo ho negava 
com una fera i resava sovint de genoll a terra, i cridava: “Que un llamp em mati ara mateix si sóc 
comunista” i com que no em matava cap llamp jo m’animava i els veia indecisos (QER, 234). 
 

 
Un tribut a la seva companya que, com moltes altres, va ser obligada a tornar a 

Espanya: “Doncs a nosaltres no ens va reclamar ningú; ningú no ens va incloure a cap 

llista del SERE ni de la JARE [...] Ens obligaren a tornar a casa. Tanta por teníem que 

hi hagué una dona que es llançà del tren” (QER, 289). 

Un tribut a la seva companya per a qui, com per a moltes altres, el matrimoni és la 

via per netejar el passat: “Un cop a Barcelona tot seguit em van localitzar i venien cada 

setmana a fer més preguntes com si no n’haguessin fet prou [...] fins que jo, per sortir 

d’aquella situació que era horrible, com que feia goig em vaig proposar pescar marit i el 

vaig pescar” (QER, 290). 

Malgrat que Pàmies refereix una situació privilegiada a partir d’aquesta diferència 

en l’experiència de l’exili, la guerra comporta un canvi general en la situació social de la 

dona. El fet que l’home hagi d’anar a la guerra deixa lliures els llocs que aquest ocupava 

tradicionalment en la societat, tant laboralment com intel·lectualment, detall que 

constata Pàmies: “Las juventudes se quedaron sin chicos porque tenian que ir al frente. 

Las chicas les sustituimos en la redacción de nuestra revista” (SÁNCHEZ: 2001). 

 

És aquesta nova situació la que, en part, possibilitarà el paper que va aconseguir 

Pàmies en la vida política del país abans i durant la guerra, ajudada evidentment per 

altres elements com, per exemple, la influència de la trajectòria política del pare, el 

tarannà de la mateixa autora, entre d’altres. Tanmateix, l’exili retorna Teresa Pàmies al 

lloc que la dona tenia tradicionalment assignat. Pel que fa a les  dones migrants en 

general, el canvi de territori que comporta l’exili pot suposar una “millora” de la seva 

condició de dona; per exemple, per adones dedicades únicament a les tasques de la llar i 

la cura dels fills, que deixen el món laboral reservat als homes, sobretot en els territoris 

rurals, deixar el país propi els permet integrar-se al món laboral, encara que sigui com a 



mà d’obra no qualificada, tenir ingressos propis i, per tant, certa independència 

econòmica. En el cas de Pàmies, la condició de dona preval, un cop a l’exili, sobre la 

condició de dirigent marxista, i passa de tenir una important projecció professional i 

intel·lectual a ser relegada a les tasques de la llar: “La dona d’Alfredo Cabello, Maria 

Luisa i jo ens dedicàvem a ‘nuestras labores’, sobretot a cosir, apedaçar, etcètera, 

perquè en les tasques de la cuina i les compres ajudaven els companys que encara no 

treballaven” (QER, 294). 

O bé passa a formar part d’aquesta mà d’obra femenina no qualificada, com fer a 

Santo Domingo de dependenta a una botiga de roba, o bé de noia de companyia d’una 

“pobra criatura idiota” (QER, 302), o d’ajudant de cuina a Cuba a canvi de dinar i sopar. 

 

Feminisme 
Els partits socialistes i comunistes, en general, mostraven una manca de 

sensibilitat envers la problemàtica de la dona, i les iniciatives  a favor de la condició de 

la dona anaven destinades a la reivindicació dels drets laborals, familiars i sexuals 

d’aquesta i no pas a una reivindicació de la dona  a tots nivells, sinó que prioritzaven 

sempre, en qualsevol moment i circumstància, la problemàtica únicament de la dona 

treballadora. D’aquí sorgeix el debat entre línies del feminisme marxista i del feminisme 

burgés, aquest últim referit a les discussions que podem tenir cada dia al carrer o a la 

feina i que persegueix la igualtat entre la dona i l’home, sense distincions. Teresa 

Pàmies, com a militant comunista, no prendrà mai una posició diguem-ne “feminista”, 

encara que la seva visió de la condició de la dona com a reivindicació social anirà 

canviant al llarg del temps, manant, això sí, la defensa dels ideals polítics per sobre dels 

feministes: 

 
Aunque al principio, como militante de izquierdas, tuve una cierta reserva contra el feminismo, 
porque creía que contribuir a su causa debilitada la classe obrera. Ahora pienso que luchar por la 
igualdad y contra la discriminación por razón de sexo es una actuación revolucionaria que interesa 
también al movimiento obrero (FOLCH: 2001). 

 

Encara que en moltes ocasions se l’hagi presentada com a defensora de la dona i, 

fins i tot, veure en la seva obra un cert feminisme, Pàmies no pren mai una posició 

diguem-ne feminista, sinó que podem parlar de posicions més o menys modernes per 

l’època del tractament de determinats temes.  



És el cas de Quan érem refugiats, on a través del relat de la seva experiència 

d’aquells dies apareixen reflexions sobre temes com la sexualitat de la dona, 

l’homosexualitat, la prostitució o el pes del matrimoni que denoten una manera diferent 

de concebre la condició de dona, però mai en cap cas la podríem considerar una 

defensora del feminisme, ni mai en farà pas bandera. La seva bandera era el comunisme 

i per al partit la dona no era un tema prioritari. Pàmies es mostra rebel contra la situació 

social de la dona en la mesura que aquesta forma part del canvi sociopolític que 

arrossega la ideologia a la que pertany. En aquest sentit és molt significatiuvauna de les 

últimes reflexions de les Memòries entorn la seva persona i la seva condició de dona: 

 
Tenia vint anys. Continuava soltera. De pretendents, no me’n mancaven, ja que cap noia 
espanyola, bonica o lletja, no passava inadvertida en aquella illa [...] Però era difícil de caure bé, 
entendre’s amb una noia de les meves característiques, polititzada fins al moll dels ossos, 
independent de caràcter i formació, absolutament indiferent a les temptacions d’allò que se’n diu 
un bon matrimoni. Per a una altra dona hauria estat al solució: casar-se amb un coronel fill natural 
o reconegut del Benefactor de la Pàtria i au!, a viure de la rifeta. A mi, però, només m’interessava 
la política, només entenia de política, només concebia la vida social en els medis als quals ja 
m’havien introduït  el meu pare essent jo infant. En el meu medi també me’n sortien, de 
pretendents, i si no semblés una fatxenderia, diria que me’n sortien a palades. Però no 
m’agradaven, senzillament; no em feien peça... (QER, 316). 

 

La Marlene 
Referent a la lectura des d’un punt de vista femení, i no pas feminista, de Quan 

érem refugiats, caldria anotar la relació de Pàmies amb la figura d’un mite del cinema, 

Marlene Dietrich, “la Marlene” com l’anomena Pàmies, en el sentit que és molt 

significativa per entendre l’actitud de Pàmies com a dona en el context sociopolític que 

li toca viure i que, alhora, li toca protagonitzar; significativa per entendre, si més no, el 

seu model de dona. 

El primer contacte de Pàmies amb la Marlene és a través de la pel·lícula L’àngel 

Blau (1931) al cinema de Balaguer quan tenia onze o dotze anys, on se li representa 

com “el símbol de la maldat femenina” (QER, 213). Aquesta imatge continua després 

de veure altres pel·lícules de l’actriu fins que li arriba la notícia de l’actitud antifeixista 

de la Marlene: 

 

Un dia, però, em diuen que la Marlene no volia retornar al seu país perquè hi manava Adolf Hitler. 
Després, durant la nostra guerra, la revista Companya publicà, a dues pàgines, un reportatge titulat 
Germana Marlene i m’assabento dels detalls de l’actitud antifeixista de la Lola-Lola de L’àngel 
blau. Calia, doncs, modificar la meva actitud envers l’actriu alemanya. La foto que publicà 
Companya era la de la Marlene d’esmòquing blanc i barret de copa, la que vaig saludar 
personalment el 14 de juliol de 1939, el darrer 14 de juliol de la pau a Europa (QER, 214). 

 



A partir d’aquest fet la Marlene passa a ser una dona a la qual admirar, comença la 

mitificació personal d’un, ja, mite del cinema. Els elogis a la figura de Marlene ocupen 

pàgines senceres de Quan érem refugiats, des de la crònica del concert d’aquell 14 de 

juliol, o la reproducció de lletres de cançons seves fins a referències a les seves 

aparicions públiques com l’enterrament de l’Édith Piaff. O bé d’elogis com aquest: 

“perquè ets una artistassa, Marlene, i l’art té aquesta força comunicativa, de contacte 

amb els sentiments, només que, en aquest cas, sembla que cal trobar una predisposició 

en el receptor. I jo estic predisposada a escoltar, a fruir l’art de Marlene Dietrich” (QER, 

262). 

Pàmies s’hi sent totalment identificada, la mitificació ja ha arribat, en tots el seus 

sentits però, sobretot, perquè és la dona que defensa i pensa de la mateixa manera: 

 
Sobre l’art d’envellir has dit  coses molt sàvies, Marlene, i jo les guardo al calaix de sastre; sobre 
l’art de envellir i tantes altres reflexions de dona que ha viscut intensament i ha observat la vida 
dels altres. [...] la teva filosofia de la vida se sintetitza en una cosa: il·lusió. També en això 
coincidim, Marlene (QER, 262-263). 

 

Conclusions 

El valor de Quan érem refugiats com a crònica d’un èxode femení es pot trobar en 

diferents aspectes. Primerament és la crònica en primera persona d’una militant 

comunista que amb 19 anys es veu obligada a deixar la seva terra però que no ho viu 

com això, com un desterrament, sinó que per ella és la continuació de la seva lluita, i a 

diferència d’altres cròniques d’aquest tipus no hi ha el predomini d’aquest sentiment de 

tristesa. 

En segon lloc, aquesta segona part de les Memòries de guerra i exili és la crònica 

de l’exili d’una dona on es pot observar l’evolució social  que experimenta com a dona 

que, gràcies als canvis de rols entre homes i dones que produeix la guerra, hi obté un 

paper important, encara que, com s’ha apuntat abans i sobretot en les circumstàncies de 

l’exili, la dona amb les característiques de Pàmies ha de tornar al seu rol de dona, és a 

dir, “a sus labores” en paraules de la mateixa protagonista d’aquesta experiència. 

A més a més, a través dels altres documents que apareixen en el volum procedents 

de la sèrie de cartes que li escriuen els seus companys i companyes de guerra i exili 

arran de la publicació de Testament a Praga (premi Josep Pla, 1971) i Quan érem 

capitans (1974), podem veure altres exilis, sobretot femenins. Així esdevé un 

homenatge a aquestes altres dones, més anònimes però, no per això, menys víctimes, si 

no ben al contrari. Pàmies enlloc d’optar per una reivindicació en veu alta i directa del 



valor d’aquestes “víctimes femenines”, ho fa indirectament a través de la veu que hi ha 

darrera aquests documents. 

De tota manera, i encara que en moltes ocasions s’ha utilitzat l’obra de Pàmies i la 

seva projecció pública per fer bandera del feminisme, Teresa Pàmies mai s’ha declarat 

“amiga de feminismes” i en ocasions ha manifestat, fins i tot, cert rebuig d’aquest tipus 

de manifestacions: ella es deu, abans de tot, a la causa política més enllà de la social.  

En definitiva, la lectura en clau femenina de Quan érem refugiats i de la seva obra 

en general pot obrir altres vies d’estudi en aquest sentit. L’anàlisi comparativa, a més a 

més, d’altres cròniques femenines pot donar cos a una nova teoria de la literatura del jo 

femenina durant l’exili. 
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