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Do/a	autor/a	sobre	o	exílio		

Excerto	

Fuga	de	França	

Hoje	 voa-se	 em	 poucas	 horas	 de	 Lisboa	 para	 Paris.	 No	 início	 de	 maio	 de	 1940,	
demorava	dez	dias	até	o	voo	se	poder	realizar	–	de	novo	com	passagem	pelo	norte	
de	África.	Cansado	como	estava,	alegrei-me	com	uma	noite	de	sono	na	cama	habitual.	
Mas	 às	 três	 da	 manhã	 tocaram	 as	 sirenes.	 Era	 o	 dia	 10	 de	 maio.	 Hitler	 tinha	
começado	a	avançar.	[…]	

[…]	Três	semanas	mais	tarde,	Hitler	estava	às	portas	de	Paris;	fui	obrigado	a	encetar,	
com	mulher	e	filha,		uma	fuga	pelo	país,	que	apenas	terminaria	no	outono,	com	a	feliz	
chegada	à	América.		

O	 ambiente	 confiante	 no	 país	 deu	 rapidamente	 lugar	 a	 um	 pânico	 selvagem.	
Começou	uma	fuga	em	massa	dos	habitantes	da	Bélgica	e	do	norte	da	França.	Tudo	
se	precipitava		para	sul,	de	comboio,	carro	ou	a	pé.	Para	lá	se	dirigiu	também	o	nosso	
caminho.	Como	residência	forçada	tinha-nos	sido	atribuído	o	departamento	de		Lot-
et-Garonne,	e	o	casal	Breitscheid	já	se	havia	dirigido	para	lá.	Esperavam	por	nós	na	
estação	de	Agen,	perto	de	Bordéus,	e	levaram-nos	para	o	nosso	alojamento.	A	minha	
intensão	era	voltar	a	Paris	e	ocupar-me	dos	amigos	que	lá	tinham	ficado,	mas	já	não	
foi	possível.	A	nossa	preocupação	com	eles	era	tanto	maior	quanto	tinham	internado		
no	 Stade	 Buffalo	 	 parisiense	 todos	 os	 homens	 jovens,	 entre	 eles	 Ollenhauer,	 na	
qualidade	 de	 «estrangeiros	 inimigos»,	 enquanto	 as	mulheres	 foram	 levadas	 para	
Gurs,	perto	dos	Pirenéus.	Em	ambos	os	campos	as	condições	eram	indescritíveis.	
Mais	do	que	estas	pesava	sobre	os	prisioneiros	a	preocupação	de	que	um	dia,	em	vez	
dos	 guardas	 franceses	 seriam	 os	 SS	 a	 tomar	 conta	 dos	 campos.	 Na	 verdade,	 os	
homens	ficaram	em	Stade	Buffalo	até	Hitler	estar	mesmo	às	portas	de	Paris.	Nessa	
altura,	deixaram-nos	partir,	e	eles	conseguiram	vir	ter	connosco,	no	meio	de	grandes	
provações	 e	 perigos.	 Também	 as	 mulheres	 chegaram	 até	 nós	 por	 caminhos	
igualmente	difíceis,	de	modo	que	o	nosso	grupo	estava	por	ora	de	novo		completo.	
Breitscheid,	Hilferding,	Hans	Vogel,	Erich	Ollenhauer	e	Fritz	Heine	eram	–	ou	são	
agora	–	os	mais	conhecidos	de	entre	eles.		

No	dia	20	de	Julho	chegou-nos	de	repente	a	ordem	para	deixarmos	Agen.	Devíamos	
ser	 enviados	 para	 outro	 lado,	 mas	 não	 nos	 disseram	 para	 onde,	 talvez	 nem	 as	
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próprias	 autoridades	 o	 soubessem.	 À	 pressa	 empacotámos	 os	 nossos	 parcos	
haveres.	[…]	

Estava	fechado	o	armistício.	Continha	uma	cláusula	pela	qual	o	governo	francês	se	
obrigava	a	entregar	ao	governo	alemão	todo	e	qualquer	emigrante	alemão	que	este	
reclamasse.	 Parecia	 ser	 apenas	 uma	 questão	 de	 tempo	 até	 cairmos	 nas	mãos	 da	
Gestapo.	Entretanto	fomos	levados	de	lugar	em	lugar	numa	camionete	sobrelotada;	
até	que	houve	uma	permanência	algo	mais	prolongada		em	Castres,	uma	vilazinha	
de	província.	[…]	

Em	Castres	pensámo-nos	perdidos.	Estávamos	separados	do	mundo	e	esperávamos	
a	nossa	detenção.	Até	que,	como	um	milagre	do	céu,	chegou	de	repente	um	sinal	de	
que	 os	 nossos	 amigos	 na	 América	 não	 tinham	 ficado	 ociosos.	 O	 cônsul	 geral	 de	
Marselha	 enviou-nos	 uma	 lista	 de	 emigrantes	 alemães	 a	 quem	 tinham	 sido	
concedidos	vistos,	e	incitava-me	a	que	fosse	ter	com	ele.	Pouco	depois,	chegou	um	
telefonema	do	meu	amigo	Dr.	Frank	Bohn,	que	tinha	sido	enviado	pelos	sindicatos	
numa	ação	de	libertação.	[…]			

[…]	Por	fim,	acabei	por	alcançar	Marselha,	e	até	mesmo	de	forma	legal.	Com	a	ajuda	
de	Mr.	Bingham,	o	cônsul	geral	dos	EUA,	sempre	prestável,	foi	possível	fazer	chegar	
a	Marselha	também	os	outros		que	estavam	ameaçados	de	expulsão.	Contudo,	daí	
até	Nova	Iorque	ainda	era	um	longo	caminho.	

Já	 quase	 não	 circulavam	 barcos,	 os	 portos	 eram	 vigiados.	 O	 único	 caminho	
transitável	seguia	por	Espanha	e	Portugal.	Para	isso,	era	preciso	um	visto	de	saída	
de	 França,	 e	 vistos	 para	 atravessar	 a	 Espanha	 e	 Portugal.	 E	 vistos	 de	 saída	 para	
emigrantes	já	não	havia,	de	maneira	nenhuma.	[…]	

Também	eu	devia	 tê-lo	 [ao	caminho	através	dos	Pirenéus]	calcorreado,	se	o	meu	
estado	físico		me	não	impedisse	de	o	fazer.	Por	intervenção	especial	dos	americanos	
recebi	mesmo	a	tempo	a	autorização	para	atravessar	a	fronteira	de	comboio.	A	8	de	
setembro	pisámos	solo	espanhol.	

Entre	 os	 emigrantes	 assustados	 espalhara-se	 o	 boato	 de	 que	 em	 Espanha	 os	
ameaçavam	 a	 prisão	 e	 a	 expulsão.	 Felizmente,	 isto	 não	 era	 verdade.	 Mesmo	
Ollenhauer,	que	estivera	em	Espanha	durante	a	Guerra	Civil	e	tomara	partido	contra	
Franco,	atravessou	o	país	inimigo,	de	cachimbo	na	boca,	calma	e	descontraidamente,	
como	em	todas	as	situações	da	vida.	Em	Portugal	já	não	havia	perigo.		Aí	separaram-
se	os	nossos	caminhos.		Ollenhauer	e	Vogel	foram	para	Inglaterra.	O	meu	caminho	
levou-me	pela	terceira	vez	para	os	EUA.		

Isto	não	 aconteceu	 sem	perdas	dolorosas.	 Em	Paris,	 enterrámos	dois	 dos	nossos	
melhores.	 Wels	 e	 Cummenerl,	 em	 Marselha	 deixámos	 para	 trás	 Breitscheid	 e	
Hilferding.	 Os	 dois	 amigos	 inseparáveis,	 não	 houve	 força	 que	 os	 convencesse	 a	
acompanhar-nos.	Não	acreditavam	poder	salvar-se,	fugindo	para	o	estrangeiro	livre,	
talvez	tivessem	também		a	secreta	esperança	de	que	o	governo	francês	os	livrasse	
das	garras	da	Gestapo,	a	eles,	os	melhores	amigos	de	França.	Foi	um	erro	trágico.	
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Física	e	psicologicamente	exaustos,	entregaram-se	ao	seu	destino.	Também	a	mim	
me	poderia	facilmente	ter	acontecido	o	mesmo.	Devo	a	minha	salvação	à	energia	da	
minha	mulher,	da	minha	filha	e	do	meu	amigo	Frank		Bohn,	não	à	minha.		
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