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L’emigració espanyola a Algèria1 

Orà va ser una ciutat espanyola durant diversos segles. En 1509, com a part 

d'una sèrie d'ofensives llançades per Ferran el Catòlic, rei d’Aragó, al nord 

d'Àfrica, Orà i altres places costaneres van caure en les seues mans i 

posteriorment van passar a la Corona hispànica. Gairebé totes es van perdre poc 

després, però Orà va romandre en mans espanyoles fins 1708, quan es va 

perdre davant els otomans. Posteriorment, en 1732, va ser recuperada fins que 

en 1792 quan es va acabar cedint definitivament als otomans. 

 

Entre el 1792 i la conquesta francesa de 18302 , la presència espanyola està 

molt localitzada als ports algerians, xarxa consolar, mariners, comerciants i 

artesans amb permisos del dey d’Alger. Pel litoral trobem els coralers catalans. 

Hi ha una gran presència de menorquins, en alguns casos religiosos, com la 

missió menorquina d’Ortiz de Zugasti de 1827 per a rescatar captius espanyols. 

Els tràfic entre els ports d’Alacant i el nord d’Àfrica ha estat històricament intens, 

especialment entre els segles XIX i XX. De fet encara conservem un ferri entre 

ambdós ports, Consolat i un comerç intens. 

                                                           
1 Martín Corrales, Eloy. La emigración española en Argelia. Esta investigación se inscribe en el marco del proyecto 

Dinámicas imperiales, descolonización y transiciones imperiales. El imperio español (1650-1975), referencia: HUM 
2006-07328 

- Fernando Balland Gonzalo. Los pieds-noirs, españoles al otro lado del Mediterráneo. 
- Pedro Nuño de la Rosa. Alicante y Orán vuelven a encontrarse. 13.11.2015 
2 Una conquesta ràpida però cruel, tant que fins i tot a França es va crear una comissió al respecte i són diversos els 

testimonis que recullen la brutalitat de l'ocupació. 
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Amb la conquesta francesa s’envien colons a poblar 

i gestionar el nou territori. Al començament des 

d’Espanya són bàsicament  menorquins, especialment 

de Maó, els que van viatjar a Algèria. Maó va servir de 

plataforma als francesos per a la conquesta. Per això 

als espanyols se’ls anomenava sovint maonesos. La 

mare d'Albert Camus3, Catherine Sintes, era d'origen 

espanyol (menorquina), d'una família d'obrers agrícoles. 

El seu pare era francès.  

Jean-Jacques Jordi, historiador francès i 

descendent en quarta generació de menorquins algerians, distingeix tres fases 

en l'emigració menorquina o ‘maonesa’4: de 1830 a 1836, lligada a la campanya 

militar de conquesta d'Alger, que hi arribà en vaixells militars francesos, la qual 

cosa no deixa de ser curiosa si tenim en compte que la Guerra fel Francès fa 

escassament 15 anys que ha finalitzat, les necessitats per part d’ambdues parts 

va esser decisiva. La segona onada es produí entre 1836 i 1850, per compte de 

grans colons francesos que compraren terres a Alger i organitzada pel Baró de 

Vialar. A partir del 1850 minvà el corrent migratori des de la nostra illa, amb una 

emigració familiar espontània, de "cosinatge". Segons les seves dades, a final 

del segle XIX eren 12.000 els menorquins residents a Alger. Podem parlar d’una 

emigració cap a Alger que no cap a Algèria, ja que és on s’instal·len 

majoritàriament. A Fort-de-l'Eau –fundada per un grup de menorquins 

encapçalats pel metge ciutadellenc Jaume Moll–, Hussein-Dey, Kouba, Rouïba, 

Réghaïa o Aïn-Taya. Un d’aquests va arribar a dur el seu molí sencer des de 

Menorca5.  

En les primeres fases d’emigració França no planifica cap colonització i els 

militars tampoc la impedeixen. Era un bon moment per fer fortuna per a 

espanyols, italians i maltesos morts de gana. El 1948 Algèria es declarada part 

integrant de França i s’introdueix la figura de la “propietat privada”. L’Estat va 

                                                           
3 Albert Camus (Mondovi, Algèria, 7 de novembre de 1913 - Villeblevin, França, 4 de gener de 1960) fou 

un escriptor i filòsof francès d'origen algerià guardonat amb el Premi Nobel de literatura l’any 1957 juntament 
amb Jean-Paul Sartre un dels principals membres de l'existencialisme. 

4 Rebien el nom de maonesos perquè que una gran percentatge són d’aquesta ciutat i així se’ls coneix a Algèria al 
menorquins 

5 Adolf Sintes. Cinquantenari de l’èxode “pied-noir” d’Algèria. 04.07.201219 

 Albert Camus 
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construir pobles i donava les terres gratuïtament, aquella que era inculta (sovint 

pastures o terres en guaret, la qual cosa va suposar un continu greuge envers 

els algerians). Van fracassar, els colons no coneixien les tasques del camp i el 

clima era advers, quan no eren víctimes de secades i epidèmies. Mentrestant els 

natius algerians aniran perdent pes en la vida política, econòmica i social del 

país. 

Posteriorment el principal flux migratori espanyol cap a Algèria procedia de les 

províncies d'Almeria, Alacant, València i Múrcia. Alacantins de Benidorm, Callosa 

d'en Sarrià, Poble Nou de Benitatxell i Tàrbena. Murcians, especialment 

d'Águilas, Cartagena i Lorca. Al Oranesat, es va assentar la gran majoria dels 

espanyols, fins al punt que no pocs viatgers i observadors van arribar a 

considerar-ho una espècie de província hispana. No només eren jornalers o 

artesans, també trobem liberals, carlins, esparteristes, progressistes, 

republicans, federals, cantonalistes i internacionalistes que van trobar refugi a 

Algèria. 

En 1848 es va considerar a Algèria com a part del territori francès, dividit en 

les províncies d'Alger, Orà i Constantina. A la fi de el mateix any, es va atorgar 

la categoria de departaments i depenien del Ministeri de l'Interior en lloc de el 

Ministeri de Colònies. El 1849 hi havia 35.000 espanyols i 59.958 francesos. En 

1851, hi havia censats 700 espanyols al poble de Arzew (tots procedents de 

Mallorca) i 170 francesos.  

Durant el segle XIX i a d’altres llocs del País Valencia, Catalunya, d’Espanya 

i de França. Segadors cap a Aragó o Castella, o els segadors d’arròs o blavets6 

de la Marina, els estorers de Crevillent, els teulers o castellers de Biar o Castalla, 

els ‘geladors’ (gelaters) d’Ibi o Xixona, els torroners de Xixona... una necessitat 

per complementar els insuficients recursos de la economia agrària del secà 

alacantí. A començaments dels segle XX seria el cas dels veremadors del Baix 

                                                           
6 Els riberers o blavets era el nom amb què es coneixien els llauradors de la Marina que cada any viatjaven dues 

vegades fins a les terres arrosseres del País Valencià (sobretot la Ribera del Xúquer) per a la plantació i recol·lecció 
de l'arròs. Cal dir, però, que alguns també es desplaçaven fins a Amposta i també cap a Saragossa, Sevilla o França. 
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Segura7. A Algèria també 

s'implanta la indústria del 

torró per part dels 

xixonencs que es 

desplacen sobretot a 

Alger, Orà i Sidi-bel-Abbes. 

També hi ha referències de 

famílies d'Elx i de Callosa 

d'en Sarrià que es 

dedicaven a l'elaboració 

d'espardenyes8. 

En 1847 els ciutadans 

francesos eren 47.274 

enfront de 31.528 

espanyols, 8.778 maltesos, 8.175 italians, 8.624 alemanys entre altres 

nacionalitats. Bonmatí xifra en uns 20.000 els alacantins a Algèria Essent quasi 

la meitat de la població europea, creixent a un ritme més ràpid que els dels 

francesos. Els emigrants provenien sobretot del Vinalopó Mitjà, Baix Vinalopó i 

Baix Segura. La segona zona en importància era l’horta alacantina, Mutxamel, 

Sant Joan, Benimagrell, Santa Faç, el Palamó9. També de la Marina, entre 

Callosa d’en Sarrià a Dénia, de totes les poblacions costaneres.  malgrat que no 

se’ls donaven facilitats com als francesos, tampoc no se’ls va posar gaires 

problemes per al seu establiment. També hi ha alguns carlistes, liberals 

progressistes, desertors de la justícia i fugitius de la justícia10. 

 

 

 

                                                           
7 Valero Escandell, José Ramón. Movimientos migratorios recientes en la provincia de Alicante. 
8 Muñoz Lorente, Gerardo. Momentos de Alicante. Edita Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Alacant 2015 
9 Bonmatí Antón, José Fermín (1988), La emigración alicantina a Argelia, Alicante, Universitat d’Alacant 
- Muñoz Lorente, Gerardo. Momentos de Alicante. Edita Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Alacant 2015. 

10 Valdes Peña, Alba. Alicantinos en Argelia. Un viaje de ida y vuelta. Revista de Estudios Internacionales 
Mediterráneos. Numero 10 (gener-juny 2011 
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Com és l’Alacant d’on parteixen els emigrants?11 

Alacant es caracteritza pel predomini del minifundisme12, malgrat que no falten 

zones on predomina el latifundisme propi d’andalusos, extremenys o manxecs, 

més del 50% de la població no arriben a tindre les 10ha. Agricultors que sabien 

treure profit de la terra, hortalisses i fruiters. Amb ingressos addicionals de la 

seda i en cànem, que per a l’hortolà d’Oriola, Callosa de Segura i Elx 

representava el mateix que el raïm o l’ametla de les comarques interiors o les 

Marines. Així es pot pagar el ‘rento’13 al propietari, les contribucions i la seua 

alimentació, roba, etc. però la vida és malsana, el treball esgotador, una dieta 

precària i la mort rondava sempre la seua vida causant una penosa impressió en 

els viatgers. Una situació assemblada a la de Múrcia, però inclús superior a la 

que tenien a Almeria. En el cas dels menorquins no era molt diferent. Les 

nevades i els vents abocaven als menorquins a la fam el mateix any que els 

francesos conquerien Algèria, la qual cosa van aprofitar.  

El 1846 el capità general de València informava que la gana era tant gran per 

efecte de la sequera que moltes família viatgen a Àfrica. No hi ha camins, no hi 

ha pòsits, no hi ha bancs agrícoles, no hi ha beneficència, no hi ha res, en fi, que 

pugui contenir als pobles, sobrant en canvi, les picabaralles dels partits, els 

atropellaments de les autoritats, l'excés de contribucions... Sobre aquest quadre 

ombrívol insistirà després Joaquín Costa14 amb referències pròximes a el cas 

que ens ocupa. No hi ha una política d’Estat per a la construcció d’obres 

hidràuliques, essent els propietaris els que s’encarreguen de les conduccions 

menors d’aigua des dels pantans en unes comarques, les del sud, amb una 

pluviometria que ronda el 300 mm. La Segona República va planificar una nova 

política que es va oblidar del País Valencià. Figueras Pacheco15 parla dels 

pantans de Tibi, Relleu i Elx. 

                                                           
11 Vilar Ramírez, Juan Bautista. Los alicantinos en la Argelia francesa (1830-1914). 

- Moreno Sáez, Francesc. Les lluites socials a la provincia d’Alacant (1890-1931) 
- Seva Llinares, Antoni. Alacant, 30.000 pied-noirs. Editorial Tres i Quatre, 1968 

12 A Alacant hi ha entre 100 i 200 finques de més de 250ha mentre que a València són entre 300 i 400, una xifra 
molt per darrere de províncies com Sevilla que eren més de 1.000 

13 Renta o pago con que contribuye anualmente el labrador o el colono. 
14 Joaquín Costa Martínez (Montsó, Cinca Mitjà, 14 de setembre de 1846 - Graus, Ribagorça, 8 de 

febrer de 1911), polític, jurista, economista i historiador aragonès, el major representant del moviment intel·lectual 
vuitcentista espanyol conegut com el Regeneracionisme 

15 Francesc Figueras i Pacheco (Benalua, Alacant, 13 de desembre de 1880 - Alacant, 21 de març de 1960) va ser un 
historiador valencià i cronista de la ciutat d'Alacant. va ser també el director de les excavacions arqueològiques de 
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A Elx, entre maig de 1849 i juny del 1850, es van expedir 2.839 passaports 

per a l’interior i 143 per a l’estranger. El 1861 els regidors d’Elx parlaven de 

l’emigració de gran nombre d’habitants cap a terres africanes i d’altres cap a 

Espanya. Estimaven que en els últims mesos havien marxat unes 1.300 

persones. I molt pitjor sembla ser la situació a les terres de secà de Novelda, 

Monòver, Ibi, Asp, Sax, Pinós, la Foia de Xixona. Al litoral de les Marines la pesca 

i la navegació de cabotatge no era capaç d’absorbir mà d’obra que acaba 

emigrant. Tampoc la indústria d’Alcoi, amb la construcció del ferrocarril i les 

mines, o el port d’Alacant donen faena a tanta mà d’obra. Des del port d’Alacant 

s’embarcaven, igual que des de el de Torrevella per als del Baix Segura i molts 

murcians. Serà una vàlvula d’escapament que evitarà la conflictivitat social (llevat 

d’Alcoi) o els motins i agitacions camperoles que es donaven en especial a 

Andalusia i Extremadura. 

 

En aquests dos quadres16 veiem que Almeria és el principal centre emissor 

d’emigrants en aquesta època, però Alacant serà constant al llarg dels temps. 

L'emigració alacantina procedeix sobretot de les petites localitats litorals de la 

província, en contínua comunicació mercantil amb Algèria. Així Altea, Dénia, 

Xàbia, Calp, Benidorm, Campello, Santa Pola, Torrevella, Guardamar... ixen amb 

embarcacions, grans i petites, des dels ports de tota la província d'Alacant. Era 

tal el nombre de persones que marxaven que en un despatx s’adverteix al 

ministre d’Estat Martínez de la Rosa que la costa d’Alacant està quedant deserta. 

                                                           
l' Tossal de Manises , a l'Albufereta alacantina. Al llarg de la seva vida, va ser membre de diverses acadèmies i 
institucions culturals d'àmbit nacional i local, com la Reial Acadèmia de la Història. Els seus assajos i estudis solen 
versar sobre temes relacionats amb Alacant, principalment sobre arqueologia de diferents llocs de la província , 
dret consuetudinari i costumisme. Destaquen, sobre les seves obres no literàries 

16 Vilar Ramírez, Juan Bautista. Los alicantinos en la Argelia francesa (1830-1914). 
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El 1896, dels 156.560 espanyols censats a Algèria, uns 56.000 eren alacantins. 

El 12,4% de la població alacantina (Gonzálvez Pérez, 1972). Només Alcoi i 

Alacant superaven els 30.000 habitants. Orà era una de les ciutats alacantines 

més important. D’ací que es fes l’agermanament entre Orà i Alacant. 

Viatgen apinyats sobre la coberta com un ramat de xais, amb greu exposició 

de les seves vides, ja que la major part d'aquests vaixells arriben sobrecarregats 

de fruites, i introduïa a Algèria abans de res vi alacantí, seguit de fruites fresques, 

manufactures de esparteria i llegums secs com a partides més destacades. El 

safrà de la Meseta era objecte d'intens trànsit clandestí. Les importacions 

espanyoles, d'inferior quantia, consistien en tabac, cereals, cuirs i bestiar viu 

principalment. El vi procedeix en la seva major part dels ports d'Alacant i Santa 

Pola. Es cull a Elx, Monòver i Novelda. Era un vi ordinari de menjar que envaeix 

el mercat per la carestia i encariment el de França i que moltes voltes era 

adulterat. Els petits falutxos alacantins, els transports d'emigrants, els pesquers 

de la Marina, Santa Pola i Torrevella, oblidaven sovint registrar el seu càrrega de 

retorn, sobretot si ho feien des Mazalquivir, port franc dotat de dipòsits de 

mercaderies gibraltarenyes. De retorn els vaixells portaran d’Algèria cotó, espart, 

coral i carbó vegetal.  

Treballaven en la producció de carbó, la cria de porcs, els treballs en les 

hortes, en la venda dels seus productes i el contraban, treballant en les vies 

fèrries, fent camins, dessecant aiguamolls i pantans. Sempre cap a l’interior del 

país. Molts alacantins fan de carreters en arriscats viatges per aprovisionar 

llogarets, masos (alqueries) i aquarteraments sense escorta per territoris 

inhòspits en una funció molt necessari per a la supervivència de la colònia, tant 

fonamental com els viatges de cabotatge de fràgils vaixells provinents de 

Balears, Alacant o València.  

La majoria dels francesos eren obrers i artesans que no coneixien les faenes 

del camp i es van instal·lar a la ciutat mentre venien o arrendaven les terres a 

espanyols o àrabs. Orà i Sidi-bel-Abbes es converteixen en els importants 
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centres de població espanyola i alacantina i els seus voltants es van omplir de 

pròspers regadius i hortes17. 

Va tindre gran importància el paper de la dona, “moltes deixaven els seus 

bebès a cura d’altres dones i viatjaven a Alger per fer de dides a les famílies més 

riques, especialment d’origen jueu”, relata Rosa Menages. Va ser tal que llocs 

com Alcalalí, a la vall del Pop, van quedar sense dones joves, que anaven a 

Algèria per fer de dides o criades18.  

Amb el que guanyaven es podien dedicar al comerç, adquirir propietats, 

instal·lant-se a les ciutats com la d’Orà o la de Sidi-bel-Abbés, portant del poble 

natal als seus parents i amics i formant barris íntegrament espanyols. Renà 

Huertas, alt funcionari algerià d’origen espanyol informa que Orà no era indígena, 

però tampoc francesa: Per tot arreu es veuen homes en mànigues de camisa, 

amb espardenyes d'espart, polaines descordades, faixa negra a la cintura i una 

manta de color fosc. Mantenen relacions en general cordials amb musulmans i 

jueus, als que tractaven amb aires de certa superioritat, i motejaran al francès de 

«sopero» i «gavatx». I si no fessen més de tocar la guitarra! Però manegen amb 

gust la faca... Els francesos els tractaran de miserables i superbs intrusos que 

calia tolerar perquè eren imprescindibles. Estereotips i malnoms aplicats pels 

terratinents francesos als espanyols als quals denominen despectivament 

"escargots", perquè portaven tota la seva fortuna a l'esquena com els cargols, o 

bé "etournaux (estornells), ocells de color fosc, que fan molt de soroll i són 

migradors"19 

Orà i altres localitats importants de la regió compten amb un teatre espanyol, 

premsa en castellà i en ocasions fins i tot en valencià, la majoria de curta tirada 

i vida com El mosquito o El Dimoni Coixo, gairebé tots humorístics. També 

existien altres de caràcter més polític com La Democràcia Espanyola o El Diario 

Español. Un esment a part mereix El Correu Espanyol de Orà que era el principal 

diari espanyol d'Algèria. També arribava a Algèria premsa espanyola com El 

                                                           
17 Valdes Peña, Alba. Alicantinos en Argelia. Un viaje de ida y vuelta. Revista de Estudios Internacionales 

Mediterráneos. Numero 10 (gener-juny 2011) 
18 Rafael Montaner. Los “pieds-noirs” olvidados. Cuando en Argelia se hablaba valenciano. 07.03.2010. 
19 Rafa Arnal. Argelia: del exilio a la oportunidad. Levante. 05.04.10 
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imparcial o El diari d'Alacant. Associacions filantròpiques i culturals primitivament 

espanyoles, i fins i tot falles i plaça de toros, les Arenes d’Orà. 

Amb la colonització creixen les desigualtats socials, també amb la població 

indígena. El 1880 va haver-hi una gran fam i va fer que moltes tribus nòmades 

del sud anessen al nord augmentant la pressió demogràfica. Va acabar amb 

atacs a europeus, en especial al sud de l’Oranesat amb el successos de Saida 

de 1881 com a colofó, quan els cabilencs van matar un centenar llarg 

d’espanyols, van capturar uns altres 600 i van saquejar pobles i granges. Abans 

de retirar-se a les muntanyes va incendiar els espartars destruint milers de tones 

d’espart20.  Encara que 

França va actuar de seguida 

per garantir la seguretat dels 

colons, els assassinats van 

provocar una fugida d’uns 

9.000 espanyols que van 

anar a la Península entrant 

pels ports de Cartagena i 

Alacant. 

Desembarcament d’espanyols el 1881 al port d’Alacant. Dibuix del diari La Ilustración.  

"La Ilustración" narra com la gent va anar a port a ajudar a "dones endolades 

i ploroses, joves mal coberts i nens demacrats gairebé despullats" La diputació 

d'Alacant va destinar fons entre els nouvinguts i El Periódico de Madrid va obrir 

una subscripció popular per ajudar-los21. 

 

 

  

                                                           
20 Españoles en Argelia. Memoria gráfica de una emigración. Del 15 de juliol al 25 d’agost de 2015. Polop.  
21 Valdes Peña, Alba. Alicantinos en Argelia. Un viaje de ida y vuelta. Revista de Estudios Internacionales 

Mediterráneos. Numero 10 (gener-juny 2011) 
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Després dels fets de 188122 

Als pocs mesos de les matances els espanyols van tornar a Algèria. A l’Alger 

els espanyols, que el 1858 havien arribat a ser el 50% de la població, el 1886 va 

passar a ser del 34%. Encara aniria reduint-se al 30% el 1896, França 

considerava que la capital havia de ser de majoria francesa i va instar a 

incrementar la seua població des de la metròpoli. El 1893 França va imposar la 

ciutadania francesa a tots els estrangers nascuts en Algèria i això suposava 

l’entrada en el sistema educatiu francès. Era una mesura d’assimilació. Les 

protestes dels espanyols davant Madrid van obtenir per resposta per part del 

ministre d’Estat, Duc de Tetuà: “els mals fills que abandonaren la Pàtria per 

portar fora dels seus confins el seu esforç i la seua intel·ligència, no mereixen 

cap protecció del Govern espanyol”23. Els fills tenien una nacionalitat distinta a la 

dels pares. Les segones generacions van incrementar els matrimonis mixtes que 

els seus pares no havien prodigat. 

Per a molts francesos la gran 

presència d’espanyols era vista 

com un perill per a la colònia 

francesa. Van rebre el nom 

‘pauvres hères’, ‘bas latins’. A 

França de fet als espanyols 

se’ls deia ‘sale race’ (porca 

raça), però no va haver cap 

moviment obertament 

antiespanyol com sí va passar 

amb l’anomenada “crisi antijueva” (1898-1900), tot i que segons Ageron, 

l’antisemitisme era especialment abundant entre els colons espanyols, que va 

donar lloc a enfrontaments als carrers. El cap dels antijueus, Max Régis, va visitar 

Alacant en aquells anys. La conseqüència va ser la fugida cap a la metròpoli de 

                                                           
22 Crespo, Gerard i Jordi Jean-Jacques. Les espagnols dans l’algerois. 1830-1914: Histoire d’una migration. Editions 

de l’Atlanthrope. 1991 
- Seva Llinares, Antoni. Alacant, 30.000 pied-noirs. Editorial Tres i Quatre, 1968 
- Vilar Ramírez, Juan Bautista. Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914). Universitat de Múrcia. 1989. 
- Ripoll, Maria F. Tárbena: estudio geográfico de un municipio de la Marina alicantina. Tesi inèdita de lliceciatura 

(al 1968) 

23Areilza JM. i Castiella FM. Reivindicaciones de España.  
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gran nombre de jueus que van vore perjudicats els seus negocis. No obstant P. 

Leroy-Beaulieu alertava de la presència espanyola a l’Orà i A. Bernard advertia 

de no haver pagat les despeses de la submissió del país i de la seua valorització 

en profit dels pobles de l’Europa meridional.  

El 1896 es van censar 157.560 espanyols a Algèria, 56.000 d'ells procedents 

de la província d'Alacant. A aquests se sumaven 35.000 italians i 15.553 

maltesos. Quant a la ciutat d'Orà, comptava amb una població de 75.285 

espanyols i 39.825 francesos. El 1911, el nombre d'espanyols i ciutadans amb 

origen espanyol superava els 180.000 (amb abundància d'alacantins, d'Almeria 

i granadins). Eren sobretot obrers, artesans, hortolans, jornalers. Entre 1908 i 

1913, 1.342 persones d'Elx es van establir a Orà i 489 a Alger. El 1911 de 

Tàrbena van arribar a emigrar com a temporers el 70% dels barons en edat 

laboral. Seria un inici abans de quedar-se.  

Una de les frases 

més repetida a la 

Marina Alta no fa molt 

era “Anar a Orà”. El 

poble Nou de 

Benitatxell, va vore 

com uns 200 dels 

seus 1.500 veïns, 

anaven cada hivern a 

treballar a Algèria per 

a podar les vinyes dels 

terratinents gals. I 

havia un tràfic intens 

entre Xàbia i Alger24. Les comarques de la conca del Vinalopó fins a les de la 

Safor i la Vall d’Albaida, però especialment els pobles del litoral i prelitoral de la 

Marina, van ser emissors nets d’emigrants. 

                                                           
24 Rafael Montaner. Los “pieds-noirs” olvidados. Cuando en Argleia se hablaba valenciano. 07.03.2010. 
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A partir de 1908 les eixides d’alacantins cap a Algèria augmenta per la crisi 

agrícola del 1907 amb la fil·loxera, la sequera del 1911. En 5 anys ixen 68.000 

alacantins cap a Algèria. La Primera Guerra Mundial i la crisi del 29 determinen 

la inestabilitat del camp valencià. Segons Rafael Altamira25, a començaments del 

segle XX, el camperol alacantí ja no viu en la misèria salvatge de 50 anys abans, 

però continua treballant com un desesperat i a l’hivern la faena és escassa i mal 

pagada, mentre que a l’estiu falten braços, treballant homes, dones i xiquets. 

Molts homes formaven quadrilles26 i emigraven temporalment a Algèria.  

Fotografia de 1900, treballadors valencians, la majoria de Tàrbena, a la cantera de Bab-el-Oued  

Els menorquins anaven cap a Alger, ja que des del principi van emigrar 

aprofitant els viatges dels francesos. Van fundar ciutats com Fort de l’Eau o Ain 

Taia. També havia alguns nuclis importants a Hussein Dei, El Biar, Comba i en 

menor mesura Blida i Miliana. En canvi l’Oranesat mantenia una gran població 

espanyola amb majories a Sidi bil-Abbès, Saint-Denis-du-Sig, Mers el-Quebir, 

Saida, Tlemecè, Beni Saf, Ain Temuxent... o la Sénia de fundació valenciana. 

Treballadors que van dur a Mazet a dir: tan donat a la peresa com és l’espanyol 

al seu país, ho és al treball a l’Algèria; i això no té res d’estrany: emigren només 

                                                           
25 Rafael Altamira y Crevea (Alacant, 10 de febrer de 1866 - Mèxic DF, 1 de juny de 1951) va 

ser humanista, historiador i americanista; pedagog, jurista, crític literari i escriptor valencià. Va ser un prolífic autor, 
pioner en nombroses disciplines. Exiliat a Mèxic en 1944. 

26 Organització de diverses persones per pagar a mitges les despeses del viatge a Algèria, Occitània o Castella per a 
llogar-se a jornal en les tasques del camp i que anaven normalment capitanejades per un d’ells.  
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els qui tenen amor al treball. Tradicionalment es presentava al francès copant 

l’administració i el gros del comerç, a l’italià la pesca, la construcció, les obres 

públiques i les mines, al maltès el petit comerç i a l’espanyol el camp. El cert és 

que trobem espanyols arreu, des de la pesca fins a la recollida de l’espart. Això 

sí, on el francès fracassava, reeixia l’espanyol. Els italians acostumaven a 

instal·lar-se a la Constantina on la comunitat espanyola era d’uns 4.000 membres 

com a màxim. 

Alfarers d’Agost (Alacantí) a Algèria, 

1915. Museu Alfarer, Ajuntament d’Agost. 

Fou transcendental la 

introducció de la vinya i els 

avanços que va suposar per 

a la colonització juntament 

amb la construcció del 

ferrocarril que unia l’Orient 

amb el Ponent per la costa. 

Les planes occidentals 

tenen un nombre molt 

inferior d’indígenes. Cap al sud l’Estat promocionarà la colonització construint 

camins, però parlem d’una estreta franja. L’Estat volia afrancesar el camp algerí, 

el Tell. Els colons pobres europeus era una categoria entre els francesos i els 

indígenes, que eren els autèntics explotats i que vivien de les engrunes de la 

prosperitat algeriana basada en la vinya i els cereals. El indígenes disposaven 

del 37% de la riquesa essent prop del 90% de la població total.  

La gent emigrada va mantenir la seva forma de vida i costums allà. Era difícil 

diluir-se en una societat que legalment no comptava amb ells i on eren un 

contingent molt important de persones. Van fundar importants cellers i 

destil·leries (malgrat que l'Alcorà prohibeix l'alcohol), valguin els exemples de 

Galiana o Limiñana d'Asp com executors i exportadors, a més d'importants 

famílies torroneres i gelateres d'orígens netament xixonencs. També van 

prosperar amb nombrosos negocis de restauració, tabacs, etc.27 

                                                           
27 Pedro Nuño de la Rosa. Alicante y Orán vuelven a encontrar-se. 13.11.2015 
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Destil·leria de l’empresari de Monfort (Alacantí) a Algèria28 

També podem vore la solidaritat en fets com l’expressat per Toni Seva del que 

li va ocórrer a son pare29 quan va quedar greument ferit en un accident a 

l’explotar-li una càrrega de dinamita a la mina Miliana. La gent de Relleu que hi 

havia a la mina no van permetre que el portaren a l’hospital, i això que ho tenia 

pagat, sinó que el van cuidar entre tots. Va tornar a treballar a la mina i no va 

marxar fins que va morir son pare a Relleu, quan van regressar per cuidar de la 

mare. 

El divuit de febrer de 1916, el governador de la província, Francisco de 

Frederic, va publicar la següent circular: «Per la present, es posa en coneixement 

de tots els obrers vulguin passar a treballar a Orà i Alger, que per se les pugui 

expedir el passaport oportú han de presentar contractes de treball en els quals 

els patrons s'obliguin a pagar-los les despeses de repatriació, fins al poble de 

referència, i suport durant aquest viatge, o constituir dipòsit de garantia de 

persona solvent en aquesta, que respongui de les despeses que pogués 

ocasionar a l'Estat la seva repatriació30. 

                                                           
28 Juan J. Amores. Españoles en Argelia. Historia de una emigració.  
29 Els seus pares, Antoni Seva i la Tona El Roig eren de Relleu. Primer va viatjar ell i després ella amb els nens. Seva 

Llinares, Antoni. Alacant, 30.000 pied-noirs. Editorial Tres i Quatre, 1968 
30 Cerdán Tato, Enrique. Los que tienen que emigrar. La Gatera. 1994. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, 2015 
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Vers l’any 1920, l’emigració cap a França serà la més gran, uns 10.000 

individus anuals, sense comptar la clandestina. Un 59% homes i un 41% dones. 

El 47% procedeix del món 

agrícola, un 22% no té professió 

(normalment les dones...). les 

causes de l’emigració de finals 

dels segle XIX persisteixen durant 

el XX, manca d’aigua, clima, 

manteniment d’absentistes... els 

principals focus d’atracció van ser 

Amèrica de bon tros, seguit per 

França. El Nord d’Àfrica 

monopolitzava l’emigració 

francesa. 

Les condicions agrícoles van 

ser beneficioses per a la província 

d'Alacant en aquests anys. No 

duraran molt aquestes bonances, 

a finals dels anys 20 amb la 

reconversió de la vinya i cereal en cítrics, el nombre d'immigrants va tornar a 

incrementar-se. 

Cap als anys 20 les comunicacions entre Marsella-Alacant-Orà eren fluïdes. 

Carles Esplà explica com al port alacantí, quan arribava el vaixell d’Orà es podien 

veure els cavallers algerins portant barret fort i guardapols, i senyores que 

s’hanposat al cap una quantitat exagerada de fruites, flors i ocells. Es diuen 

madame Alberolà, madame Sansanó, madame Lozanó. Totes són alacantines. 

Orà es una mena de barri d’Alacant. En lloc d’anar-hi en el tramvia de mules, s’hi 

va en vaixell31. 

Les fogueres van començar a celebrar-se a Alacant en 1928. Un alacantí, 

Carlos Ramos, va ser l'impulsor de la festa a Orà on exportava vins. Va formar 

                                                           
31 Esplà, Carles. 1900: un port mediterrani: viatge nostàlgic a les platges del Postiguet. Dins de ‘La Nostra Revista. 

Mèxic, gener de 1946 
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un comitè de fogueres, va recaptar diners tant d'Alacant com de les autoritats 

locals i el 1933 es planta a Orà la primera foguera. També es triava a la ‘bellea' 

de les Fogueres i les seves dames. A Alger la primera foguera es va plantar en 

1935, costum que es va interrompre a les dues ciutats amb l'inici de la Guerra 

Civil Espanyola. Es va reprendre el 1955 fins a perdre poc abans de la 

independència en 196132. 

El 1934 l’ajuntament d’Alacant concedeix el títol de fill predilecte a Carlos 

Ramos Pinsa, comerciant de vins i regidor, membre de la Comissió Gestora de 

les Fogueres i la medalla d’or de la ciutat a Pierre Gouré, president de la comissió 

de la Foguera d’Orà per haver apropat les dues ciutats en la festa del foc. Una 

comissió havia anat el 1933 a Orà, encapçalada per Lorenzo Carbonell, Manuel 

Collía, Àngel Pascual Devesa i altres personalitats convidades per l’alcalde 

d’Orà, mossèn Gabriel Lambert, la banda de músixa la Wagneriana, la bellea del 

foc... el 1936 4.000 algerians viatgen per Sant Joan a Alacant amb descomptes 

per a allotjar-se. el 1935 van concedir la medalla d’Or i el títol de fill adoptiu 

d’Alacant a l’alcalde d’Orà, Gabriel Lambart. Doncs bé, el 1937 Lorenzo 

Carbonell i, per unanimitat tot el ple municipal, li van retirar eixos títols per 

considerar-lo dirigent feixista d’Orà33 i enemic del Front Popular34. Malgrat tot, 

les relacions es van mantenir si pensem que durant la Guerra Civil es van dur a 

terme contactes amb les autoritats d’Alger i Orà per acollir orfes evacuats 

d’Espanya i altres nens per posar-los salvaguardar-los dels bombardejos 

feixistes, gestions que sembla que  finalment no es van prosperar. Relacionat 

amb el món foguerer trobaríem a Gastón Castelló, el seu pare rebia el malnom 

de “Micalet el francès” després de tornar d’Algèria als anys 2035  

  

                                                           
32 Valdes Peña, Alba. Alicantinos en Argelia. Un viaje de ida y vuelta. Revista de Estudios Internacionales 

Mediterráneos. Numero 10 (gener-juny 2011) 
33 http://www.cerclealgerianiste.fr/index.php/archives/encyclopedie-algerianiste/celebrites/autres-personnages-

remarquables/177-l-abbe-gabriel-lambert-1900-1979 
34 Cerdán Tato, Enrique. Orán, en la Hoguera / A Lambert le quitan la medalla. La Gatera. 1993. Alicante : Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, 2015 
35 Cerdán Tato, Enrique. Niños Republicanos / Los ninots mecánicos. La Gatera. 1994. Alicante: Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, 2015 
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De la Guerra Civil a la fi de la Segona Guerra Mundial36 

Als anys 30 a la ciutat d'Orà la població d'origen espanyol (65%) superava la 

d'origen francès (41%). Al principi dels anys 30, torna a haver-hi una onada 

important, l'última abans de la Guerra Civil que produeix una altra, dramàtica, i 

en uns mals moments, quan ja s'albira la guerra a Europa, el desastre econòmic 

i la fam que això comporta. El cultiu de la taronja havia començat a ser molt 

beneficiós i, la gelada del 36 a Espanya i la paralització del mercat espanyol 

durant la Guerra Civil farà que el cultiu a l’Oranesat creixerà de manera 

exponencial on hom ha vist la mà directa dels colons valencians. 

Al llarg de febrer i març de 1939 es calcula que per mitjans marítims i 

aeròdroms vam entrar al voltant de 10.000 refugiats espanyols a Algèria, en tot 

tipus d'embarcacions sortides de Gandia, Alacant, València, Xàbia, Dénia... Està 

també constatat, tot i que és difícil de quantificar, la partida de nombrosos vaixells 

pesquers des dels ports del Campello, la Vila Joiosa, Santa Pola i Torrevella o 

en diversos tipus de aeroplans sortits des de qualsevol aeròdrom del que queda 

d'aquella Espanya republicana: València, Alacant, Elda, Requena, Xiva... 

El 28 de març de 1939, només hi havia dos vaixells atracats al port d'Alacant, 

el "Stanbrook" i el "Maritime". El primer va embarcar 2.800 persones, molt més 

del recomanable. El segon va embarcar 32 personalitats republicanes de la zona, 

entre elles l'alcalde Lorenzo Carbonell, deixant ja en els molls del port a una 

multitud desesperada i atrapada que seria més tard capturada i portada a camps 

de concentració37. Gerardo Muñoz explica la història de Wenceslao, militant 

d’UGT que sense diners ni passaport feia cua per embarcar a l’Stambrook. Va 

tindre la sort que en un moment determinat els carrabiners i duaners que 

controlaven els passaports es van desprendre de les armes i van córrer a 

embarcar. Wenceslao va poder pujar al vaixell entre colps i espentes38. 

                                                           
36 Rafa Arnal. Argelia: del exilio a la oportunidad. Levante. 05.04.10 

- Valdes Peña, Alba. Alicantinos en Argelia. Un viaje de ida y vuelta. Revista de Estudios Internacionales 
Mediterráneos. Numero 10 (gener-juny 2011) 

- Seva Llinares, Antoni. Alacant, 30.000 pied-noirs. Editorial Tres i Quatre, 1968 
37 Valdes Peña, Alba. Alicantinos en Argelia. Un viaje de ida y vuelta. Revista de Estudios Internacionales 

Mediterráneos. Numero 10 (gener-juny 2011) 
38 Muñoz Lorente, Gerardo. Momentos de Alicante. Edita Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Alacant 2015. 
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Quan en la tarda de l'29 de març el "Stanbrook" va arribar a Orà, el més proper 

i espanyol dels ports d'Algèria, integrada a França des de 1830, els exiliats no 

van trobar un refugi amistós. El vaixell de càrrega "African Trader", que havia 

partit dues setmanes abans d'Alacant amb un miler de republicans, estava 

fondejat amb els seus ocupants a bord, igual que el "Lezardrieux", procedent de 

València, i el "Campillo", de Cartagena. Sobre els molls, tancats per filats amb 

vigilància militar, les autoritats colonials havien instal·lat en tendes a centenars 

de fugits de la Guerra 

d'Espanya arribats des de 

febrer, molts en vaixells 

petits noliejats en ports 

pesquers com Torrevella, 

Dénia i Santa Pola. I a la 

ciutat i les seves 

proximitats, altres milers 

esperaven destinació en 

centres d'internament improvisats, com centenars de dones i nens portats a la 

vella presó d'Orà39 

El cas del "Stanbrook" és especial perquè, segons testimonis, el seu capità 

fins i tot va renunciar a caixes de valuós safrà per fer lloc a més fugits, però hi va 

haver qui es va lucrar en aquell èxode. Es cobrava el passatge als que fugien en 

altres vaixells. 

Helia González, la passatgera nombre 2.277, tenia sis anys quan va embarcar 

i en el seu llibre ‘Des de l'altra riba. Memòries de l'exili’ compte els moments de 

l'arribada: "A les dones grans, a les mares amb els seus fills ens van fer baixar a 

terra. Ens vam quedar sense pare”... Els van donar de menjar i era tanta la fam 

que portaven que, malgrat tot, va haver-hi una explosió d’alegria40 

                                                           
39 Tomás Andujar. La herida cubierta de arena. 27.03.2019 
40 Rafa Arnal. Argelia: del exilio a la oportunidad. Levante. 05.04.10 
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L’Stanbrook convertit en presó.                                                      Desembarcament dels refugiats.  

Vora 15.000 espanyols, considerats per França com a ‘indésirables’ i conduïts 

a una llarga llista de camps de concentració o presons, molts per a treballar en 

l’utòpic ferrocarril transsaharià. 4 anys, en mig d’un clima desèrtic, amb 50 graus 

diürns i fins a 10 sota zero a l'hivern per les nits, amb escassetat de menjar i 

aigua, vigilats i castigats com a enemics. I la situació empitjora amb la caiguda 

de França davant Hitler. 

    
Immediacions de Bou Arfa 

Alguns amb més sort, van patir internaments però en llibertat plena o limitada, 

normalment les elits polítiques, intel·lectuals i professionals, dones i nens. Així 

Podem destacar el cas de Marcelino Camacho, que va fugir a Marroc des de la 

seua presó al Marroc espanyol. Va aconseguir asil polític i treball. Entre aquests 

refugiats alacantins es troben personalitats polítiques i socials de l'època com el 

llavors alcalde d'Alacant, Lorenzo Carbonell, el d'Elx, Manuel Rodríguez, la 

il·licitana Rita García Agulló, regidor socialista a Elx durant la guerra, Joan Iniesta 

Cuquerella, Secretari de les Joventuts Socialista d'Alacant, José Muñoz Congost, 
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director del diari Alliberament, Marcial Samper Ferrándiz, dirigent de el Partit 

Radical Socialista o Antonio Blanca Pérez, director de cinema Ateneu durant la 

II República41. 

 

Grup d’exiliats republicans davant la senyal de direcció a Menabha, província de Béchar. Arxiu de la Democràcia. 

Va patir l'aridesa algeriana el gran cronista de la fugida final d'Alacant, Max 

Aub. Havia romàs reclòs la major part de la seva estada a França des del seu 

exili al gener de 1939, va ser traslladat al novembre de 1941 juntament amb 

altres republicans fins al camp de Djelfa, a uns 300 quilòmetres a sud d'Alger, de 

on va ser alliberat després de mig any d'humiliació i privacions. Després del 

desembarcament de les tropes nord-americanes i britàniques al nord d'Àfrica 

iniciat al novembre de 1942. La gran majoria dels espanyols presos van optar 

per integrar-se a la vida civil, principalment a Orà, on a alguns els esperaven les 

seves famílies. Tot i això molts es van allistar en l’Exèrcit de la França Lliure per 

lluitar contra els nazis. 160 espanyols van formar la Novena Companyia de la 

Segona Divisió Blindada, coneguda pel cognom del seu general, Philippe 

Leclerc, la brigada cuirassada que va entrar en París sota les ordres d’Amado 

Granell42 (valencià lligat a la ciutat d’Alacant i a Oriola) que havia fugit d’Alacant 

a l’Stambrook.  

                                                           
41 Valdes Peña, Alba. Alicantinos en Argelia. Un viaje de ida y vuelta. Revista de Estudios Internacionales 

Mediterráneos. Numero 10 (gener-juny 2011) 
42 Amado Granell Mesado (Borriana, 5 de novembre del 1898 - Sueca, 12 de maig del 1972) va ser un militar valencià 

del segle XX. Va participar en la Guerra Civil espanyola enquadrat en l'Exèrcit Popular de la República i va passar 
després al nord d'Àfrica, on es va enrolar en la Legió Estrangera Francesa que va combatre a l'Alemanya nazi durant 
la Segona Guerra Mundial. Va encapçalar la columna de vehicles de la 9a Companyia de la 2a Divisió Blindada que, 
integrada per republicans espanyols, va ser la primera unitat militar aliada que va entrar en París després de la seva 
ocupació per la Wehrmacht. Com a tal, va aparèixer en la portada del diari Libération l'endemà de l'Alliberament 
de París, reunit amb els líders de la resistència francesa. Va rebutjar l'oferta d'ascendir a comandant de l'exèrcit 
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La llengua dels espanyols a Algeria43. 

La llengua oficial de l’Algèria colonial era el francès, però la realitat d’aquella 

societat multicultural era el multilingüisme: la llengua materna es mantenia en 

l’àmbit familiar i informal i en la resta d’ocasions -més formals- s’usava el francès 

que esdevenia així una llengua franca. Els valencians que van anar a Algèria van 

conservar la llengua i al mesclar-se amb el francès va donar lloc a una mena de 

“patuet”. També les seues tradicions, com la mona de Pasqua i els jocs de carrer 

de la Marina. 

Jacint Verdaguer, el 1883, deia que un se pot dirigir en català a tots los nois o 

hòmens espanyols, amb la seguretat de que en català respondran44. I el 1944 el 

periodista Carlos Sentís, enviat com a cronista diu que va haver d’aprendre 

català abans que francès per a viure45.  

El 1886 la Nouvelle Géographie Universelle considerava en vies d’extinció una 

mena de llengua pròpia molt rudimentària que es parlava a Algèria formada vota 

dos centenars de mots, verbs en infinitiu, amb una meitat de mots àrabs, un quart 

de francesos o provençals i la resta espanyols, italians i maltesos (sens dubte i 

segons llegim abans i després, dins dels espanyols hem de considerar una forta 

presència del català) una mena de llengua franca.  

L’escriptor d’Auguste Robinet (Alger, 1862-1930) a obres co Cagayous va fer 

servir paraules catalanes que estarien assimilades pels francesos46. Michèle 

Vidal-Domerc (1899) parla a través dels seus records del manteniment dels 

                                                           
francès per haver d'adoptar per a això la nacionalitat francesa. En 1950 va obrir un restaurant a París, anomenat 
"Los Amigos", que es va convertir en lloc de reunió dels republicans espanyols exiliats. Més endavant va poder 
tornar a Espanya clandestinament i es va establir a Santander, València i Alacant. En 1952 va obrir la botiga 
d'electrònica Radio Colón, situada al carrer de Colom de València. Va morir en un accident de trànsit prop 
de Sueca el 12 de maig de 1972, precisament quan es dirigia al consolat de França a València, per gestionar el 
cobrament d'un subsidi pels seus serveis com a oficial de l'exèrcit francès. 

43 Rafael Montaner. Los “pieds-noirs” olvidados. Cuando en Argleia se hablaba valenciano. 07.03.2010. 
- Menages i Menages, Àngela-Rosa i Monjo Mascaró, Joan-Lluís. Literatura sobre l’emigració valenciana a Algèria, 

el cas d’Un mariage difficile de François Molines 
- Seva Llinares, Antoni. Alacant, 30.000 pied-noirs. Editorial Tres i Quatre, 1968 

44 Verdaguer, Jacint, De Tànger a Sant Petersbourg. Excusions i viatges. 1883 
45 Carlos Sentís: A l’arribar a Alger es troba que no sabia ni francès, ni valencià, ni català o mallorquí. Prompte va 

aprendre tot menys el francès, que parla amb mal accent. Diu que dels 30.000 espanyols que hi ha a Alger (més 
habitants que moltes ciutats espanyoles, quasi tots són d’Alacant o de Menorca). 

46 paraules catalanes i occitanes com cagalló / cagalhon i lleganyós / laganhós (i de fet un bon grapat dels noms i 
sobrenoms dels personatges que ixen a escena tenen un cert aire valencià, com per exemple: Théresetta, Tonico, 
Gasparette, Mingo, Maria-Pepa o Bacora. Interjeccions que de manera espontània sorgeixen al llarg del text, 
transcrits, és clar, amb l’ortografia francesa, com ara: Que coyons!, Mare de Déo!, Foutch d’ici!, Vinga!, Aspéra!, 
Fotré!, Cailla tou!... 



24 
 

costums valencians47. Entre molts destacarà François Molines i el seu conte ‘Le 

mariage difficile’, escrit en francès, però amb gran riquesa de la vida quotidiana 

dels emigrants valencians establerts al barri de Bab-el-Oued48 de la ciutat d’Alger 

a la primeria del segle XX, de les tasques del camp, a la ciutat. De les dones 

treballant com a criades per la burgesia opulenta, francesa o jueva. Del caràcter 

“espanyol”, però que cal advertir que sovint amagava la identitat valenciana. 

(“Les Espagnols parlent avec les mains”); es retrau la vivesa del caràcter i 

l’alegria, el gust per fer xanxes i cantar. Però també parla del ‘dialecte 

valencien’49. Vora el 1900 Carlos Esplà afirmava que “parlen el valencià en 

francès, o el francès en valencià”50.  

François Molines recorda la figura d’alguns d’aquests personatges 

tradicionals: l’aiguader, el venedor de vi, el venedor de neules, el venedor de 

‘calentita’51, els xicons embetumadors (anomenats amb una paraula derivada de 

l’àrab, iauleds), el venedor de torrat (anomenat blis-blis), els venedors de zalàvia 

i macrud (dolços típics àrabs), els venedors de cacau, tramussos i xufes (en 

aquest cas, més d’acord amb la tradició valenciana) o els venedors de faves 

bullides, retratats amb el seu pregó característic mig en valencià mig en àrab, 

com veurem. No era estrany trobar a Algèria botigues de sabates regentades per 

il·licitans o eldenses, o petits establiments de venda de torró o gelats atesos per 

emigrants de Xixona o de la Foia de Castalla52. 

El valencià se sentia als pregons dels venedors ambulants de faves bullides: 

“Fava el-foul!”, que aglutinaven la paraula catalana –fava– i l’àrab –al-ful– per 

designar la mateixa realitat. L’autor reprodueix catalanismes lèxics sobretot quan 

descriu realitats de la Marina: caséta, coral (per corral), melva, mouchama (per 

                                                           
47 Parla de la religiositat popular, la cuina tradicional, amb les mategades, els rotllets d’anís, els pastissets de moniatos 

i les mones. Reprodueix el que deia la seua avia materna, nascuda a Benigembla: Ce n’est pas sans une malicieuse 
lucidité que Remedio constate parfois: “La meua Adriana es una chalefa e il meo Raoul es un tros de burro: tot el 
creu”. 

48 El barri de Bab-el-Oued, situat al nord de la ciutat d’Alger, era el punt de major concentració de població d’origen valencià 
d’Algèria. la població que acudia a treballar a una pedrera de la muntanya immediata, però acabà sent un punt d’assentament 
preferent per als valencians que arribaven a Algèria per a treballar. 

49 La place de la Basséta regorge de monde, un monde coloré, bruyant, gesticulant. Le parler espagnol domine mais 
surtout son “dialecte valencien”. Bab-el-Oued mérite bien le surnom de “Petite Espagne”. El topònim Basseta ja 
remet al valencià. 

50 Esplà, Carles. 1900: un port mediterrani: viatge nostàlgic a les platges del Postiguet. Dins de ‘La Nostra Revista. 
Mèxic, gener de 1946 

51 Menjar salat fet amb farina de cigrons que es coïa al forn en una llanda i es servia espolvorada amb sal i pebre. 
Molt recordat pels nostres informants. Existia la variant calentica (a Orà), i entre els àrabs hem sentit actualment 
la variant més propera al valencià de calenteta. 

52 CMA. Miles de alicantinos se fueron a buscar un Trabajo o al exilio. Las Provincias. 28.02.2010 
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moixama), pansa, riou-raou (per riurau), le ségnor alca[l]dé don (per el senyor 

alcalde don), el ségnor mestré don, el ségnor rétor don, stora (per estora), 

tognina (per tonyina), venta. Però també apareixen catalanismes entre els noms 

dels productes dels venedors ambulants dels carrers d’Alger, alguns d’ells 

passats al francés dialectal d’allà, com tchoufesses (per xufes) o tramousses (per 

tramussos). 

La pèrdua de la llengua no es va donar fins a la quarta generació. Resultava 

difícil ja mantenir-la. Però fins i tot havia musulmans que, per contacte, havien 

après valencià, igual que hi ha paraules típiques de la Marina que són d’origen 

francès (batura=voiture; bolangeria=boulangerie). I és que hagué barris de 

majoria valenciana, especialment Bab-el-Oued, a Alger, o poblacions de majoria 

maonesa, com Fort de l’Eau. També van portar costums gastronòmiques53 

 

 

 

  

                                                           
53 Víctor Maceda. ‘Exiliats a casa seua’. El Temps. 16-10-2012 
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Guerra d’Independència d’Algèria (1954-1962) 

Al llarg del segle XX va arrelar un fort sentiment de pertinença a un país i una 

societat diferent de l’Europea, però sobre una base francesa amb components 

arabo-musulmans. Se sentien molt francesos, però d’Algèria, la majoria no 

havien estat mai a França. Són una societat que es concentra en les ciutats, 

entre el 85-90%, especialment Orà i Alger. El 1950 es comptaven a Orà 257.000 

habitants d'origen europeu, dels quals el 65% era d'origen espanyol i havien 

instaurat molts dels seus costums imitats per la resta d’europeus. A França deien 

amb menyspreu que els pieds-noirs parlaven alt i gesticulaven molt, com els 

espanyols. A Alger els hispans habitaven el barri de Babel-Oued; els italians, La 

Marina; els Jueus, Marengo; i els musulmans la Kasbah. 

Per als àrabs la intromissió francesa no fou solament el xoc de dues 

civilitzacions. L’existència mateixa de la colònia ja es basava en l’agressió. Pam 

a pam, uns estrangers anaven arraconant-los en la seua terra. Els colons 

francesos comptaven amb concessions gratuïtes, amb maquinària moderna i 

una bona xarxa d’aqüífers. Els àrabs en canvi continuaven amb els seus 

procediments arcaics. El percentatge de musulmans escolaritzats era del 6% el 

1929. El ‘apartheid’ al qual se’ls va sotmetre els va relegar al camp, mentre les 

ciutats eren per als europeus. 

El 1926 neix un partit nacionalista a Algèria amb recolzament del PCF (volien 

la independència i la unió del Magreb). Al començament els europeus no els van 

donar una gran importància, a més la SGM els va mantenir ocupats en altres 

afers. La derrota de França va indicar als musulmans que era possible la victòria. 

Las derrotes de Indoxina i del canal de Suez, van incrementar els ànims. El 1952 

el Neo-Destour va demanar la independència. Com a conseqüència de la 

insurrecció iniciada l’1 de novembre de 1954, amb un seguit d’atemptats 

reivindicats pel FLN54, les autoritats van il·legalitzar el MLTD55. Els disturbis es 

van estendre a Tunísia i Marroc entre 1954 i 1955. França va decidir abandonar 

els Protectorats el 1956 (Espanya es va vore obligada a fer el mateix) per a 

                                                           
54 Front de Liberation National 
55 Moviment pour le Triomphe des Libértes Democràtiques 
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concentrar-se en els departaments algerians on duu una important campanya 

militar, però aquesta independència va esperonar els algerians. 

Continuen arribant alacantins, com la Paquita, del Palamó, que el 1952 viatja 

a Alger sense el seu marit ajudada per una tieta i li costa poc trobar faena 

domèstica en casa d’una família jueva que també li dona allotjament. Després 

treballara per una família francesa que aconsegueix una faena de jardiner per al 

seu marit, que viatjarà a Alger. Seria un cas especial perquè el més normal era 

que primer viatges l’home56.   

La victòria militar en Algèria 

no es va acompanyar d’una 

encertada política i el maig de 

1958 es va produir una 

massiva manifestació de 

pieds-noirs a Alger, es va crear 

un Comitè de Salvació amb els 

generals Massu i Salan que 

van demanar el retorn a la 

política del general De Gaulle. 

La dreta, l’exèrcit i els pieds-noirs van pressionar el govern d’esquerres. 

Finalment el juny de Gaulle va ser elegit President del Consell. Aquest va 

analitzar la situació i no va trigar en reorientar la seua política i el setembre de 

1959 va parlar ja d’autodeterminació. Una part de l’Exèrcit i molts pieds-noirs van 

intentar primer un cop d’estat i, en fracassar, van crear el FNF (creat per J. Ortiz, 

nét de valencians i que es va convertir en apàtrida hostaler a Mallorca) l’OAS57 

                                                           
56 Valdes Peña, Alba. Alicantinos en Argelia. Un viaje de ida y vuelta. Revista de Estudios Internacionales 

Mediterráneos. Numero 10 (gener-juny 2011) 
57 L'Organització de l'Armada Secreta, més coneguda per l'acrònim OAS, (en francès: Organisation armée 

secrète o Organisation de l'armée secrète, OAS) és una organització polític-militar clandestina francesa, creada a 
Madrid l'11 de febrer de 1961 a l'hotel Princesa, al desembre de 1960, pel general Raoul Salan (representava també 
als generals Chale, Zeller i Jouhaud) ajudats per Ramón Serrano Suñer, el ‘cuñadísimo’ de Franco, per a la defensa 
de la presència francesa a Algèria, per qualsevol mitjà, inclòs el terrorisme àmpliament. Estava vinculada a 
l'Operació Gladio. Singularment violent, va acabar atemptant contra institucions franceses i algerianes, assassinant 
tant a ciutadans europeus com àrabs no només a Àfrica, sinó també a Europa. Segons Guy Pervillé, el balanç final 
va ser al voltant de 2.200 persones assassinades, de les quals el 85% professaven l'Islam. Després concedir la 
independència el 5 de juliol de 1962, l'OAS va deixar d'actuar a Algèria i la majoria dels seus membres es van exiliar 
al sud de França, mentre els seus dirigents es van escapar a l'estranger on van estar fins a l'amnistia de 1968. Molts 
d'ells , com Pierre Lagaillarde, Jacques Soustelle, Jean Gardés, Alin Sarrien o Raoul Salan es van refugiar a Espanya, 
així com uns 700 militants juntament amb les seves famílies. Després de la independència algeriana, petits grups 
van intentar mantenir la lluita, centrant-la en intents d'assassinat de Charles de Gaulle. 
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amb l’objectiu de trencar les negociacions, que van arribar el 18 de març de 1962 

amb els acords d’Évian, que donen lloc a dos referèndums: El primer, celebrat a 

la metròpoli el 8 d'abril, va ser positiu; el segon, celebrat a Algèria l'1 de juliol, va 

ser definitiu. 

Hui comença a saber-se un poc millor la seua participació activa durant 

aquesta guerra dels espanyols (en especial el cas dels bascs), formant part de 

la Legió Estrangera o de l’OAS contra els independentistes algerians. Per contra 

també es comença a saber que Franco va donar suport al FLN58, segons explica 

Fernando Balland59, malgrat a tindre Espanya també les seuse pròpies colònies 

(Sàhara, Guinea i el Potectorat de Marroc)60 

 
Fotografia del barri Bab-el-Oued en Alger. A.F. Fundación. El Legado Andalusí. 

El 1960, vespres de a independència, havia uns 9 milions de musulmans i 1,1 

milions d’europeus (11%), dels quals 1,075 eren francesos. Però després de la 

guerra, la xifra havia caigut al 6%.  

Obtinguda la independència el FLN va donar a triar als pieds-noirs entre “la 

valise ou le cercueil” (la maleta o el fèretre) i van continuar les matances i 

desaparicions d'europeus. A Algèria havia 280.000 soldats francesos, aquests 

                                                           
58 El Front d'Alliberament Nacional (en francès Front de Libération Nationale, FLN) Fundat l'1 de 

novembre de 1954 com una continuació del moviment revolucionari anterior que lluitava per la independència 
algeriana. va ser el partit polític d'Algèria que, juntament amb la seva organització militar l'Exèrcit d'Alliberament 
Nacional (ELN), va liderar la independència del país respecte a França. 

59 Fernando Balland Gonzalo. Los pieds-noirs, españoles al otro lado del Mediterráneo. 
60 Al febrer de 1955 el vaixell de càrrega Athos desembarca armes per als independentistes algerians a Nador (sota 

protectorat espanyol). En altres ocasions, l'armada francesa va interceptar diversos enviaments procedents 
d'Espanya. 
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van deixar la protecció dels francesos civils en mans del FLN que no va poder 

evitar l’assassinat de molts estrangers. La llista de morts i desapareguts està 

plena de cognoms espanyols. 

El 5 de juliol de 1962, després d’una manifestació d’alegria dels algerians per 

la proclamació de la independència, es va desencadenar el pànic i després una 

matança d’europeus perpetrada per l’ELN i civils amb armes blanques. Van 

disparar contra les terrasses dels cafès, contra els automobilistes; va haver-hi 

execucions sumàries, segrestos, penjaments i mutilacions i enucleacions 

(extirpació del globus ocular després de seccionar els músculs extrínsecs de l'ull 

i el nervi òptic) al mig del carrer fins que, amb hores de demora, el general francès 

Katz va ordenar als seus soldats que intervinguessin. El balanç de víctimes 

oscil·la, segons les fonts, entre 400 i 3.000 morts i desapareguts en tres hores.  

El barceloní José Falcón recorda com va córrer amb totes les seves forces 

fins al portaavions La Fayette atracat a Orà. Volia posar fora de perill a la seva 

dona, Hélène, i als seus tres fills. El vaixell de guerra era ple de gom a gom amb 

refugiats com ell i centenars d'harkis61, els mercenaris algerians que van lluitar 

al costat de l'Exèrcit francès en la guerra de la independència d'Algèria. "Els 

moros tallaven els caps dels europeus, calia escapar-se". 

"Persones aterrides corrien per tot arreu, em cridaven que m’amagués en 

algun portal, en algun local", recorda Sylvie Ambros, oranesa de 85 anys. Quatre 

setmanes després, Sylvie també es va dirigir a el port amb la seva filla i els seus 

pares per embarcar, "gràcies a les influències, perquè hi havia bufetades per 

pujar a bord". Van salpar rumb a Alacant 62 

                                                           
61 Harki ['aYki] és la persona que serveix dins una harka, i prové del mot àrab haraka que podríem traduir per 

moviment. Dins el llenguatge corrent del francès i per extensió a la terminologia política internacional, designa les 
tropes algerianes arrolades dins l'Armée Française del 1957 al 1962, durant la guerra d'independència 
algeriana. Després que França optés per pactar la independència d’Algèria el 1962 amb els Acords d’Évian, va 
començar la desmobilització i el desarmament dels efectius algerians. Els acords que van servir de marc al procés 
d'autodeterminació no preveien la protecció o el futur dels filofrancesos en general ni dels harkis i les seves famílies 
en particular, malgrat incloure una amnistia per als actes efectuats i les opinions emeses abans de la independència. 
No obstant això, el FLN d'Algèria no es va considerar obligat per aquests acords i les mesures de repressió vers els 
harkis (entre 70.000 i 160.000 van ser assassinats) van obligar una gran part d'aquests a veure's obligats a fugir a 
França. L'èxode provocat pel naixement del nou estat representava una xifra enorme, propera al milió de persones. 
No obstant això, importants restriccions del govern francès van dificultar que gran part dels harkis poguessin 
traslladar-se a França i patissin la repressió del nou estat. Es calcula que només uns 90.000 van poder traslladar-se 
a la metròpoli, unint-se al gairebé milió de pieds-noirs que van arribar a una França que no havia previst cap mesura 
especial per a acollir-los. 

62 Ignacio Cembrero. Huir de Argelia. 29.06.2012 
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Van embarcar en transbordadors, vaixells de càrrega, vaixells d'esbarjo i fins 

a velers rumb a Santa Pola, Xàbia, Águilas, Cartagena i, sobretot, Alacant. Quan 

al juny el degoteig de pesquers abarrotats de francesos es va accentuar, l'alcalde 

falangista d'Alacant, Agatángelo Soler63, va trucar al ministre d'Afers Estrangers, 

Fernando Castiella. Li va demanar que Espanya facilités la sortida dels milers 

d'espanyols que s'amuntegaven al port d'Orà. Li va fer esperar 20 minuts i li va 

anunciar "que eixien per a Algèria dos transbordadors escortats per vaixells de 

guerra per portar-se a aquella gent", va declarar l'alcalde a Informació. L'ordre la 

va donar el mateix general Franco, però un altre general, Charles de Gaulle, va 

trigar tres dies fins autoritzar atracar el «Victòria» i el «Verge de l'Àfrica», per a 

atendre les demandes de eixida de centenars de famílies d'espanyols o de 

descendents d'espanyols. La gent fugia, espantada, davant el temor d'un Estat 

nou en mans dels seus enemics. Escapaven amb el que havien pogut reunir, 

matalassos inclosos, perquè sabien, com els moriscos expulsats segles abans, 

que el que es deixava enrere quedava abandonat i expropiat immediatament.  

Van haver de negociar amb les autoritats franceses de manera dura arriscant-

se a un greu incident diplomàtic. El dia 30, malgrat l’oposició de De Gaulle, 

Franco ordena embarcar els refugiats. Franco fa saber a De Gaulle que està 

disposat a qualsevol esforç, inclús el militar, per salvar eixes persones 

amenaçades pels bàrbars del FLN i ordena a la seua marina navegar cap a Orà. 

De Gaulle va acabar cedint. Van embarcar més de 2.000 persones, 85 cotxes i 

un camió. Es van negar els capitans a que pugés una companyia del CRS (policia 

francesa) que volien identificar els passatgers en busca de membres de l’OAS 

fitxats. Els vaixells van eixir a la mar cap a Alacant, sobrecarregats i deixant els 

molls abarrotats de gent. Joan Baptista Antequera va ser cònsol general 

d'Espanya a Orà fins a l'any 1959 o 1960, relatava a son net els ardus esforços 

que des del consolat espanyol es feien per la colònia de pieds-noirs existent a la 

                                                           
63 Agatángelo Soler Llorca (Alacant, 1 de juliol de 1918 - 1995) fou un polític i farmacèutic alacantí. Fill d'un conegut 

farmacèutic, estudià als Germans Maristes d'Alacant, on el 1933 fou vocal de la Federació d'Estudiants 
Catòlics d'Alacant, juntament amb Blas Piñar López i poc després s'afilià a Falange Española. alcalde d'Alacant el 
1954-1963. Durant el seu mandat es va dur a terme obres de desenvolupament urbà a la platja de Sant Joan, 
l'Albufereta i el barri de la Mare de Déu del Remei; es va concedir el Postiguet a l'Ajuntament, es modernitzà 
l'aeroport de la Rabassa, es municipalitzaren els tramvies i es perllongà la Rambla cap al Nord. Però com a 
falangista ortodox s'enfrontà a la preponderància de l'Opus Dei en la política nacional, i el 1963 va dimitir. 
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ciutat, molts d'ells, com dic espanyols, però no només per ells64. Així no és 

d’estranyar que fora un col·lectiu de fortes arrels franquistes. 

Mesos abans havia arribat el grup més nombrós, sembla que gràcies a un 

viatge organitzat per l’ajuntament d’Alacant durant la primavera per participar en 

una exposició d’Orà d’aquell any. Les principals personalitats de la ciutat van 

anar a Algèria i molts pieds-noirs van aprofitar el seu viatge de retorn amb la 

complicitat de les autoritats espanyoles per anar a Espanya amb els seus béns. 

Agatángelo Soler deia que es van portar tots els diners del país. El Governador 

Civil i jo van distraure les autoritats duaneres per tal que se n’adonessen de 

l’embarcament. Una maleta es va obrir i van caure al terra els diners. El 

Governador mateix va ajudar a recollir els diners65 

Algèria va perdre, entre 1961 i 1974, un milió d'europeus. Però l'èxode de 1962 

va ser de 665.000 persones. Els comerciants, els professionals, la bona mà 

d'obra fugida, va enfonsar en la misèria, immediatament, a el país nou66.  

Al maig de 1962 França ja va tindre clar que estava davant d’una immigració 

massiva que desbordava tots els càlculs. Marsella, on arribava la majoria, ja 

estava molt sensibilitzada després de la repatriació de milers de residents 

d’Indoxina. Aquest any van sortir d'Algèria 651.265 persones; el 1963, 80.000 i 

el 1964, 30.000. El desarrelament, l'evacuació, la dispersió i la nostàlgia d'un 

passat i d'un paradís idealitzat van contribueixen do a reforçar una consciència 

de si mateixos que no havien tingut a Algèria. Gaston Defferre calcula que ¼ part 

dels béns desembarcats van ser robats al port de Marsella. Al començament van 

ser ben acollits, però prompte els van acusar de fer el mateix als àrabs 

marsellesos que als d’Algèria, i la societat marsellesa va esclatar contra ells67 

Crida l'atenció, en comparació amb el que hem relatat sobre Espanya, la 

indiferència de De Gaulle cap a la comunitat de compatriotes, dones nens i 

ancians inclosos, a la qual estava disposada a deixar abandonada a la seva sort 

en el veritable niu de vespes que per ells s'havia convertit Algèria, cosa que un 

                                                           
64 09.07.2017. Carta de José Castano publicada en https://www.religionenlibertad.com/blog/57948/del-dia-que-

franco-salvo-2200-pieds-noirs-franceses.html 
65 Agatángelo Soler. Información. 02.02.1992 
66 Alicante recibe a miles de «pieds noirs» tras la independencia de Argelia. Las Províncias. 05.07.2012  
67 Jean-Marc Gonin. Blacfoot, 50 anys després. 27-01-2012. 
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no hauria esperat mai de cap Govern francès. Ni amb l’excusa de la presència 

de membres de l’OAS. I, com diu algun testimoni, als francesos que tenien 

negocis el Govern francès els va ajudar a muntar nous negocis, la qual cosa no 

va passar amb els espanyols i italians, que no van rebre cap ajuda68. 

El retorn a França va ser duríssim. Els partits d'esquerra els van menysprear 

al considerar-los imperialistes i part de la població francesa els va tractar com 

incòmodes estrangers o com a causants d'un conflicte a Algèria que havia 

provocat la mort de molts soldats francesos. Malgrat això i per sort, van arribar 

en un moment d'expansió econòmica, per la qual cosa els va ser fàcil trobar feina. 

En el cas espanyol ho van tenir més fàcil ja que no van ser generalment mal 

rebuts i van trobar treball en la incipient indústria turística espanyola. S'estima 

que uns 50.000 es van establir a la Comunitat Valenciana i encara no hi ha xifres, 

diversos milers ho van fer a Andalusia69. 

La societat pied-noir se va sentir molt decepcionada i traïda per De Gaulle, 

que després de prometre que Algèria continuaria essent francesa, va faltar a la 

seua paraula. 

El Villa de Orán en el qual es 

van traslladar centenars de 

francesos d’Algèria a Alacant.70 

                                                           
68 Garrigós Monerris, Jose Ignacio i Daniel Villa, Aurora. Inmigración y proyectos migratorios. El caso de una pied-

noir en Alicante. 17.04.2007 
69 Pies negros, españoles en Argelia. La historia olvidada de los pied-noir . 30 de novembre de 2017. 

https://latrompetadejerico.wordpress.com/2017/11/30/pies-negros-espanoles-en-argelia/ 
- Ignacio Cembrero. Huir de Argelia. 29.06.2012 

70 Sempere Souvannavong, Juan David. Cinquanta anys amb els pieds-noirs. Información. 26.07.2012 
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Espanyols en Algèria71 

 

1. Vaixell de guerra francès a la badia d’Alacant el 1962. 72 

2. Portada del llibre d’Antoni Seva 

3. Cartell de l’OAS 

  

                                                           
71 Españoles en Argelia. Memoria gráfica de una emigración. Del 15 de juliol al 25 d’agost de 2015. Polop. 
72 Sempere Souvannavong, Juan David. Cinquanta anys amb els pieds-noirs. Información. 26.07.2012 
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Després de 1962. Alacant, terra d’acollida73 

Des de 1962 la presència espanyola a Algèria ha estat escassa, tot i que en 

ocasions ha tingut certa importància, especialment pel seu ressò en els mitjans 

de comunicació. Des de les peripècies de l'aventurer Lluís M. González-Mata, 

passant pels etarres que van trobar refugi i camps d'entrenament o el dirigent de 

el MPAIAC74, Antonio Cubillo, refugiat a Alger, on va patir un atemptat el 1978. 

Quants van arribar? No se sap del cert. Seva parla de 30.000 pieds-noirs per 

a la província d’Alacant, però les dades no ho confirmen. Partint de la base que 

molts eren en realitat espanyols repatriats, tampoc no es mostra en les dades 

del padró, com el de 1965, 3 anys després de la repatriació, que només dóna 

4.703 persones procedents del nord d’Àfrica. El port d’Alacant no va ser l’únic 

punt d’entrada a la Península. Al mes de juny només comptem 6.968. També 

van entrar per Almeria i Cartagena. 

Antoni Seva opina que "El poble d'Alacant va rebre el seus hostes, com era 

previsible, amb el seu tarannà naïf, liberal i menfotista. Llevat les poques famílies 

que tenien a l'altra banda del Mediterrani alguns lligams de sang directes, 

l'arribada dels refugiats a penes aconseguí l'epidèrmica atenció de la novetat 

perfectament assimilable", però Juan Ramón Giner opina que els pieds-noirs 

estan influïts per les maneres franceses, més liberals i avançades que les 

nostres. Aquest caràcter s'adverteix sobretot entre els joves, que porten a 

Alacant unes formes de relació més lliures i directes. El seu efecte sobre la 

joventut local serà fulminant. Es formarà una societat diferent que ells mateixos 

han contribuït a transformar. Els seus costums van mostrar als alacantins que era 

possible viure d'una altra manera75. 

                                                           
73 Sempere Souvannavong, Juan David. Los Pieds-noirs en Alicante. 
- Valdes Peña, Alba. Alicantinos en Argelia. Un viaje de ida y vuelta. Revista de Estudios Internacionales 

Mediterráneos. Numero 10 (gener-juny 2011) 
- Ignacio Cembrero. Huir de Argelia. 29.06.2012 
- Seva Llinares, Antoni. Alacant, 30.000 pied-noirs. Editorial Tres i Quatre, 1968 

74 El Moviment per l'Autodeterminació i Independència de l'Arxipèlag Canari (MPAIAC) va ser una organització 
independentista fundada per Antonio Cubillo per a la secessió de l'Arxipèlag Canari d'Espanya, causant directament 
un mort, i indirectament 583 morts (accident aeri dels Rodeos) i 61 ferits. Durant la dècada de 1970 va operar a 
través de dos grups armats: les Forces Armades Guanches (FAG) i els Destacaments Armats Canaris (DAC). Va 
mantenir excel·lents relacions amb altres grups terroristes, principalment el GRAPO, que li va proporcionar 
armament i explosius, i amb governs àrabs, com Líbia i Algèria, que li van proporcionar finançament. Van tindre fins 
i tot cert reconeixement per part de l’OEA 

75 Giner, Juan Ramón. Alacant, 30.000 pieds noirs. 26.07.2012 
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Garrigós, extreu d’unes entrevistes fetes a supervivents que tots menys 

Sophie consideren haver-se sentit espanyols en Algèria de cultura i tradicions, 

però francòfons. Sophie considerava francesa la seua família i cultura. En 

general els entrevistats no van sentir la paraula pied-noir fins que no van eixir 

d’algèria. En un començament al·ludia als colons que treballaven la terra i als 

àrabs. Tots diuen haver-se sentit integrats en la societat algeriana on se sentien 

diverses llengües (francès, espanyol, valencià, etc.). Tots se sentien francesos 

encara que els d’origen espanyol van mantenir els seus costums. Els francesos 

se sentien francesos d’Algèria, però a l’arribar a França és quan se senten pieds-

noirs. Malgrat compartir l’idioma, sentien que no era el seu país. En canvi 

l’acollida a Alacant va ser molt diferent, tant per les autoritats com per la població. 

Tots senten un gran agraïment a la ciutat. Caroline es va jubilar i va anar a 

Alacant, fins llavors diu no haver-se sentit al seu lloc. No es van sentir com a 

immigrants a Alacant, tampoc Caroline. I curiosament arriben en una època en 

la qual més de 100.000 espanyols ixen a treballar a l’estranger (Alemanya, 

Bèlgica, Suïssa...) 

Tots coincideixen en que la societat algeriana era més moderna i amb un nivell 

de vida més alt que l’alacantina. Habitatges eren de pitjor qualitat, a penes havia 

televisors ni electrodomèstics, ni la venda a quotes, pocs cotxes, tramvies vells, 

cafeteries velles. La religió tenia molt pes en la societat i les dones tenien un 

paper més submís. Van ser molt emprenedors i van obrir les primeres fleques, 

pastisseries franceses, cafeteries modernes amb grans vidrieres, restaurants 

francesos, les primeres pizzeries, xarcuteries a l’estil francès, discoteques, 

supermercats i fins i tot bugaderies. Van comprar terrenys a la costa i construïren 

moderns edificis. 

T.V. Diu que la primera volta que va escoltar la paraula pied-noir va ser a 

l’arribar a França després d’abandonar Algèria. Li molesta molt aquesta 

denominació, perquè ells no eren colons, eren comerciants, que és molt diferent. 

La família de ma mare va anar per raons polítiques i ma mare va néixer a Alger. 

No es pot generalitzar per a tots el pieds-noirs, tots no eren funcionaris, havia 
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molta mescla. El pieds-noirs eren els colons.76 

Després de la Guerra Civil, Alacant era una petita capital de província 

allunyada dels pols de desenvolupament promoguts per l’Estat. A penes tenia 

100.000 habitants. Malgrat l’aïllament internacional no va renunciar al seu 

cosmopolitisme mediterrani, ara letàrgic, característic de l’edat moderna. Però 

l’obertura cap al turisme dels anys 50, dins dels plans d’Estabilització econòmica 

amb ajuda del Fons Monetari Internacional, es va fer sentir a tot el Mediterrani. 

Milers d’immigrants interns arribats de Múrcia, Castella i Andalusia oferien un es 

excepcionals perspectives per als negocis i l’especulació financera. El 1960 la 

ciutat arribava als 121.823 habitants. De sobte va experimentar, als 60, una 

revolució social i econòmica i això va facilitar expectatives per a la inversió i 

l’especulació, i també en el turisme. A Alacant munten bars, restaurants, 

botigues, un col·legi i diversos professionals (preferien metges pieds-noirs a 

d’altres). Per a molts Alacant va ser una etapa temporal per anar a França o 

tornar a Alger, però la majoria va acabar en Alacant. Molts van arribar amb uns 

mitjans precaris. No van tenir mai un projecte d’establiment a Alacant. Ells se 

sentien francesos vagament descendents d’espanyols. En el desori dels últims 

moments, la salvació estava rumb a Alacant o Algeciras, on arribaven 

esporuguits i decebuts amb França.  

D’altres, com els membres de la OAS es van quedar per no ser detinguts per 

França i a Alacant van tindre una certa organització. De fet la Policia francesa 

denuncià l’existència d’un camp a Vistahermosa on es formaven i entrenaven 

membres la OAS77. Espanya va facilitar asil a molts dels colpistes i membres de 

la OAS. Alguns com François Andugar, havia d’anar a signar a diari a la 

comissaria del Campello (Alacantí), tenia un llarg historial terrorista. Ell i una 

cinquantena d’homes d’acció de l’OAS es van reunir en un camp d’entrenament 

                                                           
76 Garrigós Monerris, José Ignacio. XI congreso nacional de sociología. crisis y cambio propuestas desde la 

sociología. 2013. Universidad de Alicante. Departamento de Sociología 
- Sempere Souvannavong, Juan David. Les pieds-noirs à Alicante. Revue Européene des Migrations 

Internationales. 2001. 
- Garrigós Monerris, José Ignacio i Daniel Villa, Aurora. Inmigración y proyectos migratorios. El caso de una pied-

noir en Alicante. 17.04.2007 
77 L’Express del 27 de septiembre de 1962, p.7.  
- Diario Información del 16 de septiembre de 1962 recogiendo una noticia aparecida en el diario francés France-

soir. 
- L’Express, 27.09.1962 
- Le Monde. 01.04.1986 
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a Vallfogona (Lleida), aprenien a atracar bancs per obtenir diners i reconstruir 

l’organització a França i, algun dia, atemptar contra De Gaulle. Van fracassar. 

Sobre el camp d’entrenament de Vistahermosa denunciat per la Gendarmeria, 

va existir segons explica Jean Leonard Decouty, de 81 anys, ex membre de 

l’OAS. Mai va estar a Algèria, va lluitar des de la Metròpoli. Va fugir de la justícia 

francesa a Alacant. Explica com van passar per la ciutat els capitostos de l’OAS 

Joseph Ortiz o Pierre Lagaillarde, que va obtenir faena a l’economat del Liceu 

Francès, on la seua dona impartia classes de física. El Liceu era vist amb recel 

per França i no va ser reconegut fins una dècada després de la seua obertura 

diu Manuel García, de 77 anys, fill de pieds-noirs. D’altres van fer com l’ex-

activista d’OAS Jeannot qui va muntar un restaurant a l’Albufereta, nascut a Orà, 

de sa mare, nascuda a la Vila Joiosa, va heretar un valencià après a Alger. Mai 

havia estat a Espanya.  

El pes de l’OAS a Alacant encara es nota entre la colònia francesa. El candidat 

del Front Nacional a les legislatives de juny per a la circumscripció de la 

Península Ibèrica, va ser un pied-noir, Alain Lavarde, de 66 anys, fill d’un membre 

de l’OAS. Va obtenir el 22,8% dels vots a Alacant, un percentatge que triplica la 

mitjana a Espanya. El seu patriotisme identitari es veu per exemple en el vot al 

FN el 1994 que va arribar a Alacant al 32% (A Barcelona i Bilbao va ser el 6% i 

el 3%) el 1999 va arribar al 15%. Només va votar el 7% dels francesos inscrits. 

Les autoritats els van documentar i els van ajudar a trobar allotjament; la Creu 

Roja va atendre als malalts i la premsa local va publicar els seus noms per ajudar 

les famílies separades a trobar-se. Molts havien arribat amb el posat a Alacant i 

"els bancs els van concedir facilitats creditícies de les que mai es van beneficiar 

els espanyols", sosté Leo Palacio. Els pieds-noirs van obrir comerços a les 

principals artèries de la ciutat que van fer fama per la qualitat dels seus productes 

i la novetat dels seus serveis: pastisseries, llibreries, hotels, supermercats, 

premsats (fins ara desconeguts), fleques, confiteries (desconegudes també), i 

sobretot bars, pubs, discoteques, cafeteries, restaurants, pizzeries, bugaderies, 

joieries, pastisseries, etcètera. El 20% dels locals d'oci d'Alacant "estan en mans 

dels nostres compatriotes", estimava el 1970 el cònsol de França a la ciutat, 

Petiot de Laluisant, en un informe dirigit al seu ambaixador a Madrid. 
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La integració social dels pieds-noirs va ser tranquil·la, sense problemes. 

Malgrat el ressentiment envers la Metròpoli, ells van mantenir la seua identitat 

francesa. La influència innegable dels pieds-noirs en la demografia de la ciutat 

no es deu al seu nombre, minoritari, sinó per la regeneració de la vida 

democràtica i l’aportació de capital, actius, emprenedors i dinàmics, innovadors 

en nombrosos sectors de l’economia. Així com la immigració nacional aportava 

mà d’obra per als anys de la forta expansió. 

Robert Tabarot78, que va ser la figura més cèlebre de l'exili francès al País 

Valencià. Els refugiats residents a Espanya van dipositar en un començament en 

ell la seua representació col·lectiva davant les autoritats espanyoles i franceses 

fins a la instal·lació d’un consolat francès a l’Albufereta el 1967. va inaugurar 

llavors una pizzeria a Benidorm. L'Ajuntament li va concedir un permís 

excepcional perquè romangués oberta fins a les sis de la matinada "mentre tots 

els seus competidors espanyols havien de tancar molt abans", prossegueix 

Palacio.  

Deia Joan Fuster: passejant aquests dies per Alacant, la Vila Joiosa, 

Benidorm, Altea, Dénia o Gandia, no m’ha costat cap esforç identificar la 

presència dels pieds-noirs. Han obert botigues, bars, restaurants, perruqueries 

de senyores, penombroses whiskeries, discoteques, delikatessen i un bon 

nombre de bars, amb noms celtibèrics combinats amb gal·licismes. El seu 

valencià està rovellat, més encara el seu espanyol. Els pieds-noirs instal·lats al 

País Valencià no són encara valencians. No podran ser-ho mai. Com a molt, els 

seus fills. Tampoc són francesos, documentació a part. Amb passaport francès 

o espanyol, en realitat són uns apàtrides anguniosos que no obliden la seua 

Algèria, però no poden pensar-la políticament com a pròpia.79 

En l’agricultura hi ha casos de pieds-noirs a Verger, Dénia i Gandia. En la 

indústria és nul·la. Sí hi ha molta activitat en la construcció, directament orientada 

al turisme. També hi ha algunes barques de pesca, a Sant Pola sobretot. Per 

                                                           
78 P.A. Ortiz. Gloria y caída del «pied-noir» de Benidorm. 13-09-2008: Claude Roch Tabarot, president de la promotora 

alacantina Riviera Invest, i amb negocis en els sectors del Joc i la restauració. El seu pare, Robert Tabarot, havia 
pertangut a l’OAS, per la qual cosa no van anar a França. sa germana va ser elegida tinent d’alcalde de Le Cannet, 
propera al FN. ha estafat un miler de propietaris a la Costa Blanca, va retornar a Alacant des de França durant els 
80. P.A. Ortiz. Gloria y caída del «pied-noir» de Benidorm. 13-09-2008 

79 Joan Fuster i Ortalà. Los pieds-noirs, un exilio difícil. La Vanguardia. 06.09.1970 
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estructura professional destaca el sector serveis: botigues d’electrodomèstics, 

de souvenirs, de confecció... empreses d’importació i exportació de tota mena de 

productes (agrícoles i industrials), immobiliàries, el gran comerç... Bars, 

restaurants, hostals, pensions, hotels, que anaven dels de luxe als de mala mort, 

al llarg de la costa amb una gran concentració a Benidorm i Alacant (incloent 

Sant Joan i l’Albufereta). L’Esplanada, que era el centre neuràlgic del turisme 

estiuejant, era el feu del negocis dels pieds-noirs, seguit de la Rambla. 

Van triomfar per dos motius: el turisme que creixia juntament amb el 

desenvolupament de l’estructura econòmica i la necessitat d’un nou esquema 

per fer-hi front en una ciutat que viu d’esquenes a la seua comarca, en una ciutat 

que trafica però no produeix. L’altre és que a la seua arribada, Alacant, Benidorm, 

Altea i alguna altra localitat s’han convertit en la meca d’un turisme peninsular 

que s’està obrint a Europa. La inversió immobiliària francesa a Alacant va arribar 

a la fabulosa xifra de 400 milions de francs, arribant a alarmar a la pròpia hisenda 

gal·la. Fins i tot en la construcció de l’aeroport internacional de l’Altet veiem la 

presència d’una companyia francesa participada per pieds-noirs. 

Una part important del col·lectiu es va instal·lar al centre de la ciutat, on més 

urbanització existia. Cal destacar especialment una important proporció de 

pieds-noirs que es van establir en els barris de Sant Joan, Albufereta i 

Vistahermosa, pertanyent tots ells a la part oriental d'Alacant. Aquests barris són 

tots propers a la platja i a partir dels anys 60 van patir una urbanització il·legal 

tremenda.  

L'Albufereta va ser un dels barris de major concentració pieds-noirs (encara 

que al padró de 1965 

només consten 27) i a 

ells va contribuir Carlos 

Pradel, de qui sospita si 

era o no un pied-noir, 

però segur que va 

actuar a favor de el 

col·lectiu. La 

urbanització de 

l'Albufereta va ser una 
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aposta ferma i decidida dels alcaldes d'aquells temps, començant per Agatángelo 

Soler. En primer lloc, va construir una sèrie d'edificis gegantins a peu de platja, 

com la finca Adoc o el Gafner en els que la majoria dels compradors van ser 

pieds-noirs i en els quals van regentar als baixos d'aquests edificis nombrosos 

comerços, sobretot forns i pastisseries. En 1981, les zones de la Serra Grossa i 

Vistahermosa-Albufereta-Condomina tenien un 14,7% i un 10,3% d’estrangers. 

L’Albufereta va ser el lloc on Carlos Pradel va desenvolupar la seua obra 

urbanística-turística, amb la permissivitat de les autoritats, construint grans 

edificis on la majoria dels compradors eren algerians. Va ser el tercer sector, 

llibreries, joieries... en el qual es van dedicar la majoria dels immigrants, ja fos en 

negocis propis o com a empleats, però gairebé sempre en negocis regentats per 

pieds-noirs. Seva Llinares estima que entre un 15% i un 20% del col·lectiu tenia 

una situació econòmica privilegiada, sens dubte eren els que havien emigrat amb 

anterioritat a maig i juny de 1962 i havien pogut vendre les seves propietats. Un 

65% estarien en una situació de benestar, mentre que el 15% d'ells estaria en 

condicions més precàries, semblants als espanyols. La majoria d’espanyols que 

vivien a Algèria tenien nacionalitat francesa si havien nascut en aquell país, però 

el Govern espanyol va facilitar recuperar la nacionalitat d’origen als retornats. 

Aquells que van passar la major part de la seua vida a Algèria o Marroc, van 

viure en la nostàlgia. En canvi els que van vindre de nens, s’han adaptat molt 

millor. La tercera generació es majoritàriament nascuda ja a Alacant. Va ser molt 

important els vincles familiars a la província a l’hora de trobar faena o habitatge80. 

El propi Seva explica l’anècdota viscuda a la platja de l’Albufereta amb dos pieds-

noirs que parlaven en francès entre ells i a l’endemà els va trobar parlar parlant 

en valencià. Als establiments pieds-noirs, el trilingüisme era la cosa més natural 

del món81.  

A Alacant es va rebre una petita emigració de repatriats del Protectorat 

marroquí, que mai no van tindre un sentiment de formar part d’un país diferent i 

que eren plenament espanyols. En canvi els espanyols que venien de zones 

franceses van haver d’adaptar-se als costums d’ací, i fins i tot han conservat 

                                                           
80 Sempere Souvannavong, Juan David. Los Pieds-noirs en Alicante. 
81 Seva Llinares, Antoni. Alacant, 30.000 pied-noirs. Editorial Tres i Quatre, 1968 
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alguns trets del lloc d’origen. Encara que tots venen del nord d’Àfrica i ser 

confosos entre sí per compartir una mentalitat semblant, no es van mesclar gaire 

entre ells. Les seues eixides del país van ser diferents. Els d’Algèria van eixir 

corrents, després de grans violències i enmig de l’odi (malgrat que el govern 

algerià no va ordenar l’expulsió). Els marroquins ho van fer de manera ordenada 

i pacífica. 

L’arribada dels 

immigrants es va 

produir durant l’estiu i 

això va permetre la 

seua escolarització 

amb normalitat. Els 

nens grans anaven a 

França, la resta a 

Alacant. Una minoria 

va entrar al sistema 

espanyol, alguns van trobar el problema idiomàtic ja que parlaven més francès i 

valencià que no castellà. Es van obrir dos col·legis francesos, un a la colònia 

Santa Isabel, al municipi de Sant Vicent que no va obtenir el reconeixement dels 

Ministeri d’Educació francès, desapareixent als anys 80. La Nova Escola 

Francesa (NEF) al carrer Sant Vicent, que als pocs mesos es va traslladar a uns 

xalets a la zona de Vistahermosa. Apadrinats per Carlos Pradel82, molt relacionat 

amb els Pieds-noirs, el col·legi va anar ampliant-se. Aquest col·legi va tindre com 

a professora a la dona de Pierre Lagaillarde, el líder de la setmana de les 

barricades d’Alger i, el 1973, cadascuna de les classes duia el nom d’un líder de 

la OAS. El 1972 la Mission Laique comprava el col·legi i el Govern francès 

                                                           
82 Carlos Pradel. Nascut a Suïssa, amb doble nacionalitat franco-suïssa, que va passar per França, Itàlia, Veneçuela, 

Paraguai, Cuba... arrossegant diverses imputacions delictives de gairebé tots eixos països. Va arribar a Alacant amb 
una molt important quantitat de diners en metàl·lic però vivint en un caravana. Constructor i fundador 
d’associacions culturals, es guanyava l’adhesió dels seus treballadors pagant l’educació dels seus fills, dels 
funcionaris públics amb beques per als seus fills per al Liceu Francès. Donava festes al seu xalet o passejades al seu 
iot a les quals assistien representants de la banca i societat alacantina. Un home exemplar del qual es va conèixer 
el seu passat arrel de la seua desaparició el 1978 i la investigació periodística què va vindre després. La desaparició 
va provocar la presentació de la demanda de fallida de l’empresa Rocafel i una denúncia d’estafa. Va tornar el 1980, 
va passar un temps a presó i va ser absolt el 1984 estafa i d’evasió de divises, el 1985 d’evasió de divises, 1986 
d’estafa i falsedat... 
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reconeixia i assegurava el seu funcionament. Cada anys compta encara amb uns 

1.200 alumnes, traslladat ara a el Campello.  

Le Courrier du Soleil, dirigit per 

Robert Tabarot, va ser un 

setmanari dels pieds-noirs amb una 

tirada de 15.000 exemplars 

(arribava a França, Canadà, Sud-

Amèrica, Suècia i altres països), la 

qual cosa demostrava la seua força 

i importància. S’editava en francès, 

a mb una secció important 

dedicada a immobiliàries i anuncis, 

sobretot de comerços i bars oberts 

per francesos, per atreure inversos 

i turisme francès. No es va obrir al 

públic espanyol per la qual cosa va 

acabar fracassant. La seua 

ideologia es va fer cada volta més 

franquista i anti De Gaulle. Va desaparèixer el 1967 per la manca de suport i la 

indiferència dels pieds-noirs.83 

 

El pieds-noirs van donar suport al franquisme en el referèndum sobre la llei orgànica de l’Estat de 1966 

                                                           
83 https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revista-gaceta-ilustrada/n-513-5-08-1966-mary-quant-minifalda-

joseph-mengele-alicante-pies-negros-picasso-hemingway~x45408500 
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Desembre de 1970. Manifestació a la Plaça de la Muntanyeta contra el terrorisme. Fotografia de David Rubio. 

 

No van tindre un món associatiu important, no solament per les diferències 

entre els procedents d’Algèria i Marroc, sinó entre els mateixos pieds-noirs. 

L’Association de biengaisance aux francais, el Cercle Algérianiste d’Alicante, 

transformada el 1984 en Association des Anciens d’Afrique du Nord, que encara 

existeix i que acull unes 300 persones. L’Association des Ancians Combatants 

d’Afrique du Nord, l’Unión des Francais.  Els ex-residents del Marroc van fundar 

el Club de Bolas Alacant (un club de petanca, esport introduït a Espanya pels 

francesos) hui en dia format encara per unes 70 famílies que es reuneixen en un 

local a Vistahermosa. 

Entre el 1968 i el 1982 França atorga un seguit d’amnisties als membres de la 

OAS que permet que puguen tornar a França. A la mort de Franco molts 

franceses van tornar a França davant la inseguretat que els causava el nou marc 

polític. Jean-Michel Coll delegat a Alacant del “Cercle Algerianiste”, (actual 
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“Association des Anciens d’Afrique du Nord”) calculava que a finals dels 70 a 

Alacant quedaven entre 15.000 i 20.000 pieds-noirs.  

Espanya considerava que tot fill d’espanyol nascut a l’estranger era espanyol 

fins a la tercera generació. Potser per això als padrons d’Alacant no va haver mai 

més de 5.000 francesos. Als anys 90 encara el 43% dels inscrits al consolat de 

França tenen doble nacionalitat, tot i que Espanya només els reconeix com a 

espanyols. Però la realitat és que la majoria dels pieds-noirs van continuar essent 

francesos i molt francesos, però en canvi, la major part dels seus fills van fer el 

servei militar a Espanya, generant protestes per part de França que veia un perill 

d’assimilació del jovent. Sempere creu que 30.000 persones no podien ser 

absorbides per la ciutat d’Alacant, però sí per tota la província que, entre els anys 

60 i 70 va créixer en més de 200.000 persones. 

Aquest padró84 és 

important perquè està 

elaborat quasi 4 anys 

després de la 

independència d’Algèria, i 

10 de la del Marroc, i és 

temps suficient per a 

l’assentament definitiu dels 

pieds-noirs a la ciutat. Els 

recomptes finals donen 

4.703 individus procedents del Nord d’Àfrica (1.390 famílies, el 3,5% de la 

població alacantina que tenia 135.965 habitants). D’elles 2.778 d’Algèria, de les 

quals el 70% són espanyols. Molts dels que es van quedar, durant anys van 

romandre acollits en cases de familiars o amics i potser per això no consten al 

padró. Alguns altres potser tenien motius per a no empadronar-se, malgrat la 

benevolència de la policia, com eren els membres de l’OAS. D’altres potser ni es 

van molestar en anar-hi.  

                                                           
84 Sempere Souvannavong, Juan David. Los Pieds-noirs en Alicante. 
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L’alta proporció de pieds-

noirs empadronats entre 

1963 i 1964 es deu a 

l’arribada de molts 

francesos que primer van 

anar a la metròpoli i després 

es van assentar a Alacant85 

 

 

 

Estructura demogràfica de la població immigrada i distribució per barris 

L’estructura demogràfica dels ex-residents del Nord d’Àfrica i els habitants 

d’Alacant és molt pareguda. 

Crida l’atenció l’equilibri per sexes en tots els barris on es concentren aquests 

col·lectius, sobretot entre els menors de 20 anys que arriba a ser pràcticament 

del 50%, curiós perquè per norma general a les societats d’immigrants 

acostumen a haver més homes que dones. Per una altra banda, la proporció de 

joves-adults-vells, és molt assemblada a l’estructura alacantina d’acollida, ja que 

es tractava d’una societat repatriada forçosament, en bloc.  

La piràmide demogràfica dels pieds-noirs és bastant més irregular. La ruptura 

de la emigració espanyola a Algèria amb la Guerra Civil no va permetre que la 

demografia espanyola 

influïra en la població 

europea en Algèria. Hi ha un 

tall entre els nascuts entre 

1936 i 1945 degut a la 

Segona Guerra Mundial i els 

que van morir durant la 

Guerra d’Independència.  

                                                           
85 Sempere Souvannavong, Juan David. Los Pieds-noirs en Alicante. 
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4/5 parts dels pieds-noirs a Alacant són originaris de la mateixa província, 

destacant Alacant, Elx, Oriola, Villena i Alcoi. També destaquen els municipis 

interiors de La Marina Baixa. I a nivell provincial són Alacant i Múrcia, seguides 

de Madrid, Barcelona, València, Albacete, Almeria i Granada. Entre els nascuts 

a Algèria (42,22% dels pieds-noirs), quasi la meitat ha nascut a l’Oranesat, 

demostrant l’estreta relació entre Alacant i Orà. La resta a Alger. També hi ha un 

sector que ha nascut al cap algerià, la qual cosa no passa al Marroc on és 

població urbana. 

     

Destaca de manera especial Carolines (i sobretot Baixes), seguida per el Pla, 

Campoamor i Verge del Remei. Els tres primers semiperifèrics en aquella època, 

de classe mitjana i popular que van conèixer en els anys 50 un fortíssim 

creixement amb immigració nacional. El quart, perifèric, respon ja als barris de 

planificació posteriors al 1965. L’altre pol important és la zona Centre-Nord (una 

zona humil malgrat la proximitat al centre). La resta d’assentament amb una certa 

importància és la perifèria: Alipark, Benalua, Ciutat Jardí i Divina Pastora. N’hi ja 

un focus important d’assentaments a les partides orientals: Orgegia, Platja de 

Sant Joan, el Palamó, Vistahermosa i l’Albufereta, especialment les tres últimes. 

A Carolines i Centre-Nord la majoria són de l’Oranesat, mentre que al Pla, són 

d’Alger. Aquestes zones perifèriques resultaven més econòmiques per a 

instal·lar-se. A més són els barris que ja, abans de la independència, tenien el 

major nombre d’immigrats procedents d’Algèria i Marroc, que s’explica per la 

tendència al reagrupament, excepte Verge del Remei. 
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La població emigrada del Nord d’Àfrica es concentra als barris de Carolines, 

Centre-Nord, el Pla i Verge del Remei: 

 majors de 60 anys 

té una major presència 

als barris de Eixample, 

Benalua, Centre-Nord i 

Vilavella.  

 Entre 40 i 59  es 

troben a Campoamor, 

Eixample, Centre-Nord i 

Vilavella.  

 Entre 20 i 39 a El 

Pla, Carolines, Benalua i 

Verge del Remei 

 Menors fins a 19 

anys a Verge del Remei, 

El Pla, Carolines i 

Vilavella,  

 

Conclusions de Sempere Souvannavong 

Tradicionalment s’ha reconegut la presència en Alacant de fins a 30.000 

pieds-noirs sense que cap investigació ni recompte puga avalar eixa xifra, molt 

elevada per a una ciutat com Alacant, tot i que no tant per a la província en 

general. 

El buidatge de les dades del padró de 1965 tampoc permet un coneixement 

exacte de la població europea arribada del Nord d’Àfrica per errades i dades 

diferencials, manca d’empadronaments, etc. 

Els europeus del Nord d’Àfrica no formen un col·lectiu unit i homogeni, malgrat 

l’origen i causes comunes de la seua presència. 60% Algèria, 40% Marroc. Orà 

i Alger concentren quasi el 40% dels repatriats, però sorprèn que de la resta el 

90% són originaris d’Espanya. 



48 
 

No hi ha una concentració rellevant en cap barri de la ciutat. Es concentren al 

centre i barris semiperifèrics, on per una altra banda també es concentra la major 

part dels immigrats des d’altres zones d’Espanya. 

Després de 35 anys de la seua arribada sembla que tots s’han adaptat sense 

excessius problemes a Alacant, encara que no es pot dir que tots estiguen 

integrats. Viuen totalment mesclats amb la societat autòctona. Encara resta un 

grup de repatriats que exhibeixen una distinció per la seua procedència amb la 

resta d’alacantins, pels costums, per la llengua, centres de reunió i fins i tot per 

la tendència política. Els refugiats pieds-noirs, entre 30 i 40.000 segons els 

reportatges de l’època, van participar plenament en l’evolució d’Alacant i la seua 

província. En els seus canvis socials, urbanístics i econòmics, les conseqüències 

dels quals arriben als nostres dies86.  

Jacques Villard, vicepresident del Cercle Algèraniste afirma que des d’Alacant, 

des de tot el País Valencià, des del Rosselló i Occitània, els pieds-noirs 

reivindiquen la seua identitat cultural, política i poder viure lliurement en Algèria, 

aspirant a la reconciliació nacional. Són com els palestins d’Europa. Jean-Michel 

Coll: “Vam deixar enrere les nostres cases, els nostres béns, amics, costums, els 

nostres cementiris”. Reconeix que alguns duien sang a les mans perquè es va 

haver de lluitar per les seues vides i drets. Evidentment també van arribar a 

Alacant indesitjables. Recorda que dins l’OAS van militar persones de partits 

antagònics, de la dreta a l’esquerra com a moviment de defensa davant el perill 

comú. Considera Coll que en major o menor mesura, la major part dels pieds-

noirs van tindre alguna cosa a vore amb l’OAS87. 

Actualment i sense cap registre fiable, s’estima en entre 15 i 20.000 els pieds-

noirs que romanen al País Valencià i a Múrcia, essent la major part a Alacant. 

Mantenen un cert associacionisme que es va començar a desenvolupar amb la 

visita del general Jouhaud en 1969, centrades en activitats culturals i 

gastronòmiques. 

                                                           
86 Sempere Souvannavong, Juan David. Les pieds-noirs à Alicante. Revie Européene des Migrations Internationales. 

2001. 
87 Cerdan Tato, Enrique. Alacant, diecisiete años después. 1979. http://biblioteca.ccoo.cat/intranet-

tmpl/prog/en/local_repository/documents/20077_36823.pdf 



49 
 

Jacques Villard: els pieds-noirs som una nacionalitat sense nació, com els 

bascs, els catalans o els valencians. Una diàspora de 3 milions de persones, 

cristians, musulmans i jueus. És l’hora de la reconciliació de tots els algerians i 

les noves autoritats algerianes semblen disposades a facilitar el retorn. 

 

 

Els pieds-noirs hui en dia88 

La Nouvelle École Française (NEF), un centre dirigit exclusivament per pieds-

noirs amb molts simpatitzants de l’OAS89. Eren pocs els pieds-noirs que cursen 

estudis als centres espanyols. Els qui no ho fan a la NEF o al Cours Secondaire, 

s’inscriuen a l’Institut Francès de Barcelona o Madrid. Tampoc no solen 

matricular-se a les universitats espanyoles: la universitat pied-noir és l’occitana 

de Montpeller. 

El 1972 es va transformar en el Lycée Français. Per cert que durant el 90 va 

rebre molts alumnes d’Algèria, sobretot d’Orà, per la crisi al seu país i els 

atemptats del GIA90. El Seu director va rebre amenaces el 2014 per part 

d’ultradretans per l’alt nombre d’ingressos al centre de nens algerians. El Lycée 

Francès és sobretot laic i prohibeix qualsevol representació o signes externs de 

la pràctica religiosa. Acull estudiants de totes les nacionalitats: espanyols, 

francesos, algerians, marroquins, russos i fins i tot americans. L’ambaixada 

                                                           
88 J. Hernández. Alicante, refugio de “pieds-noirs”. 23.09.2012 

    - José Ramón Giner. Un Ciudad sin memoria. 22.07.2012 
    - Seva Llinares, Antoni. Alacant, 30.000 pied-noirs. Editorial Tres i Quatre, 1968 
    - Gonin, Jean-Marc. Blacfoot, 50 anys després. 27-01-2012. 
    - Domínguez Villaverde, Mariana. Ser y Estar. Les pieds-noirs d'Alicante et de sa région, d'une rive à l'autre de la 

Méditerranée (1962-années 2000) Tesi doctoral. Universitat Alacant. 2019.  
    - El alcalde de Alicante se reúne con el representante de los “Pied Noirs” con motivo del 50 aniversario de la llegada 

a Alicante de la Virgen de Santa Cruz de Orán. 17.09.2018 
89 El gener de 1964 als magatzems del Louvre, s’organitzà una “Quinzena del Repatriat” per recaptar diners per a la 

Nouvelle Ecole Française d’Alacant. En general els mitjans oficials francesos es van desentendre dels refugiats a 
Alacant.  

90 El Grup Islàmic Armat (GIA) —en àrab ة الجماعــــــة  al-Jamāʿa al-Islāmiyya al-Maslaḥa— és ,المســــــــــــــــــلحة اإلســــــــــــــــــــــــالم
una organització armada algeriana fundada el 1992 que agrupava antics membres del MIA de Bouyali, membres 
descontents del FIS i joves urbans sense cap filiació fins aleshores. Va ser el grup el més sanguinari i compta en el 
seu actiu amb milers de persones destrossades i mutilades, sobretot durant l'emirat d'Antar Zouabri mort a Boufarik 
l'any 2002. El nombre de morts que s'estima ha causat el GIA ascendeix a 100.000, i es troba en la llista 
d'organitzacions terroristes que Estats Units vincula als atemptats de l'11 de setembre, sense que hi hagi prova fins 
a la data per a això. Debilitat en els dos últims anys, es considera que el seu successor és el Grup Salafista per les 
seves vinculacions amb Al Qaeda, mentre que el GIA mai no ha mantingut tals vinculacions i manca, pel que sembla, 
de pressupost per continuar la lluita armada. 
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francesa ha sol·licitat l’obertura d’una investigació d’aquests fets. Ja no hi ha 

nens pieds-noirs que assisteixin a aquesta escola. Després de més de mig segle, 

s'han convertit en espanyols de ple dret i és difícil imaginar un antic terrorista de 

l’OAS, passant els seus 83 anys assegut a la seva cadira amb un motor elèctric, 

arribant a detonar dins de l'establiment (estic fent broma, per exemple...)91 

Carlos Galiana, Guy Huertas, Juan Ramón Roca i Luis Rujas, quatre d'aquells 

"pieds-noirs" que resideixen a la província, han organitzat una trobada 

internacional que se celebrarà al centre cultural Les Cigarreres els dies 5 i 6 

d'octubre amb l' lema "Algèria-

Alacant. 50 anys després". Diverses 

entitats francòfones implantades a 

Alacant, com el Consolat gal, la 

"Maison de France", o "Les anciens 

d'Afrique du Nord" han col·laborat, a 

l'igual que la Regidoria de Cultura, 

en aquesta iniciativa que pretén "no 

només commemorar tan trist aniversari d'èxode, també forjar entre tots 

l'esperança de temps millors". 

Amb aquesta iniciativa, també volen agrair que a la província van ser molt ben 

tractats, tant que molts "pieds-noirs" es van integrar completament en la seua 

societat, es van disseminar i van protagonitzar matrimonis mixtos. I, de passada, 

donar a conèixer la seua història a altres espanyols que la ignoren. "Se sap poc 

sobre qui som els 'pieds-noirs', potser una mica millor a Alacant però quan surts 

d’ací no es coneix tant, quan en realitat els immigrants espanyols que van fer 

riquesa a Orà eren el 90% de la població europea d'allà". La segona generació 

de pieds-noirs s’ha confós ja amb els alacantins i ja no tenen aquella consciència 

comú, per la qual cosa desapareixeran prompte. 

                                                           
91José Antonio Martínez. El fiscal investiga si hay «pied noirs» tras las amenazas al Liceo Francés "Información" 19 i 

26 de setembre de 2014. http://magoturf.over-blog.com/2014/10/alicante-l-incomprehension-des-pieds-
noirs.html 
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La pròpia societat alacantina va elaborar la figura col·lectiva dels pieds-noirs, 

des de ben prompte i va permetre distingir-los com un grup a part, per la seua 

història, les seues postures ideològiques i les diferències locals. Hui formen part 

de la memòria alacantina, però sota el signe de la integració, una integració que 

va ser exitosa a la província. Tot davant d’un fenomen de doble identificació 

(llengua, cultura, nacionalitats...) que podia crear amb un sentiment de no ser “ni 

d’ací, ni d’allí” i que també contribueix a forjar identitats. Això no vol dir que fora 

un grup heterogeni, sense franctures. Són una pluralitat de manifestacions i 

formes de sociabilitat que van contribuir a crear un tot interconnectat. No han 

pogut construir un patrimoni cultural sòlid que puga ser mantingut per tot el 

col·lectiu. Per això al segle XXI només roman una comunitat en la memòria, però 

una transmissió que ja no es realitza de forma col·lectiva. Formen part de la 

història alacantina on s’han arrelat. 

Jean-Marie Le Pen (1928), ex veterà de la Guerra d’Algèria i fundador de la 

formació ultra francesa, en mantingué un estret contacte amb alguns d’aquests 

exiliats als inicis de la seva carrera política92. 

Els pieds-noirs agraeixen a 

Alacant la seua acollida fa 50 

anys93. "Concretament va ser 

l'any 2012 en què es va 

complir el cinquantenari de 

l'èxode de francesos i 

espanyols d'Algèria, després 

de la proclamació de la seva 

independència". Ara, dos anys 

després de la commemoració 

de la seva arribada a Alacant, els pieds-noirs han lliurat a Alacant. El grup 

escultòric consta de dues figures de fosa que representen d'una banda, a el poble 

alacantí i la seva càlida acollida, i per un altre a la comunitat nouvinguda. 

                                                           
92 Viadel, Francesc. País Valencià, una extrema dreta que ve de lluny. 13.11.2017 
93 E. Moltó. Los ‘pieds noirs’ agradecen a Alicante su acogida hace 50 años. 17.04.2014 
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Des de l'arribada dels pieds-noirs, Alacant ha viscut successives immigracions 

que han acabat per crear una nova mentalitat. La ciutat ha canviat sobre la 

marxa, a mesura que ho necessitava i ha perdut la memòria en el procés. Aquest 

ferment cultural que és la base d'una comunitat i permet crear una identitat 

pròpia, no existeix a Alacant. Som una ciutat sense memòria, i per aquest motiu 

ens import tan poc el que facin amb ella. 

"No sé què ha passat aquest estiu, tots els algerians semblaven ser aquí 

estiuejant", diu la presidenta de l'associació Al-Djazairia, Rabea Djellal. Aquesta 

professora de folklore cada setmana fa un programa de ràdio a internet parlant 

sobre Algèria en castellà. "Ens assemblem molt de caràcter", diu rient, "també 

parlem ràpid i xisclant". "Estan venint molt", confirma Carlos Gómez Gil, de 

l'Observatori de la Immigració de la Universitat d'Alacant (UA). "I ha canviat el 

perfil: vénen rics", assenyala. Ja en un informe de 2013, aquest sociòleg va 

avançar que els algerians s'havien convertit en la segona nacionalitat a la ciutat, 

superant els 5.200 empadronats i només per darrere dels romanesos. Són els 

únics que segueixen creixent en el padró durant la crisi mentre les nacionalitats 

tradicionals -marroquins i sud-americans- segueixen caient94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
94 Esquitino, Rubén. Argelia se instala en Alicante. El País. 16.09.2014 
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CONCLUSIONS 

Al llarg de la lectura del llibre de Juan David Sempere i d’un bon grapat 

d’articles més o menys extensos, alguns acadèmics, d’altres periodístics, la 

primera cosa que hem de notar és la vigència del llibre d’Antoni Seva, Alacant, 

30.000 pieds-noirs, 50 anys després de la seua publicació.  

Les referències i passatges d’aquest llibre són contínues a totes les 

publicacions. Sempere fa una revisió del llibre de Seva especialment en 

referència a la quantificació dels pieds-noirs, una xifra de la qual el mateix Seva 

ja diu que no pot autentificar. També afegeix un petit estudi sobre la població 

vinguda del protectorat marroquí, però sense desvirtuar el treball sobre els 

autèntics pieds-noirs. 

Veiem les causes de l’emigració espanyola (especialment l’alacantina) cap a 

Algèria, la pobresa, la fam i la promesa d’una vida millor en un nou país que 

s’està fent i que necessita de la seua mà d’obra. Una emigració tan massiva i 

continuada que sempre hi haurà ‘primeres’ generacions que mantindran aquella 

espanyolitat-valencianitat a Algèria, mantenint costums i llengua, fins al punt que 

al 1962, quan arriben a Alacant molts només saben parlar francès o valencià, 

però no tant castellà. 

Una societat integrada dins de la colònia francesa amb una certa 

especialització econòmica i separada en pobles i barris però que es 

francesitzada gràcies a la política de naturalització forçosa i l’educació gal·la. 

Quan tornen, contràriament al que pensa Seva, Sempere afirma i hi estic 

d’acord, és que aquest contingent, major o menor, va influir en la societat 

alacantina contribuint a la seua modernització en un moment en que el turisme 

està portant grans contingents de turistes i es produeix un creixement econòmic 

important. Sobta que davant la gran quantitat d’espanyols que estan marxant a 

l’estranger a treballar, els pieds-noirs s’assenten i ixen endavant amb negocis de 

tot tipus, relacionats especialment amb l’hostaleria i els serveis immobiliaris.  

La història dels pieds-noirs està íntimament lligada a la ciutat d’Alacant i les 

comarques del sud ja des del seu origen. Per això no ens ha de sobtar que siga 

ací on la seua història escriga els seus últims paràgrafs.  
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