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Introducció 
 
El perquè d’aquest treball 
 
La Núria Jané és la meva àvia. Des de que tinc ús de raó que, gesticulant com qui explica un `film 
del oeste‘1, aixeca la veu i ens explica, a aquells que seiem al voltant de la taula, històries, 
historietes i mites sobre els seus (i nostres) avantpassats. 
De seguida va notar-se que a mi m’agradava escriure, llegir i saber més. Passàvem tardes i tardes 
assegudes a aquell sofà de pell. Mentre l’avi rondinejava perquè no podia escoltar la televisió, 
nosaltres ens sentíem capaces d’arreglar el món, explicant històries, debatent tot allò que 
m’explicaven a l’escola –“Però iaia, el profe diu que durant la Guerra Civil (...)”- “Ja t’ho explicaria la 
iaiona2! I tant que passava, si no, que li diguessin al pobre Miquel”- Però crec que sempre vaig 
pensar que s’ho inventava o, si més no, que exagerava. 
 
Fins que vaig arribar a la Universitat. Aleshores no concordava el que m’explicaven els professors 
amb el que m’explicava la iaia. Al principi vaig decebre’m, el que jo intuïa era veritat, cap de les 
històries era verídica.  
 
Després em vaig aturar a pensar.  
 
La història es pot entendre de moltes maneres. Té infinitat de veus, infinitat de mirades. Els 
professors te l’expliquen el més objectivament que poden, et donen dates, estadístiques i 
successos oficials. La meva àvia no concep tot això. Ella concep la història dels records d’aquells 
que hi eren, coneix les emocions, coneix la memòria històrica de les persones que van viure-ho, els 
sentiments, el dolor.  
 
Sempre he considerat la meva àvia com una persona culta i interessada, la seva extensa biblioteca 
repartida per cada racó de casa seva ho verifica. Sí que coneix totes les dades de les que jo li 
parlava, però es nega a acceptar-les com la única veritat. La Núria Jané no es conforma, té una de 
les centenars de mirades que es poden atorgar a la història i vol donar-la a conèixer. Ara jo tinc 
l‘oportunitat de fer realitat aquest petit somni –que també he fet meu- i la vull aprofitar. 
 
 
Plantejament del treball 
 
Per començar a exposar el plantejament del treball trobo que és molt escaient aquesta reflexió de 
Concha Catalán (periodista de dades): 
 

“Tothom té una història familiar respecte a la Guerra Civil i les dades ho confirmen. Els morts 
com a resultat de la Guerra Civil s’estimen al voltant de mig milió, però no se’n coneix la xifra 
exacta. Es creu que unes 50.000 persones van ser víctimes de la violència de diverses 
seccions de grups d’esquerres entre el 1936 i el 1939; 200.000 haurien mort al front i, segons 
Paul Preston, 200.000 més van morir en mans dels revoltats contra la República i durant la 

                                                 
1
 Expressió utilitzada per la meva àvia. 

2
 Besàvia. 
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dictadura de Franco entre el 1936 i el 1975. A més, els morts per bombardeigs van ser 10.000 
(més de 2.000 només a Barcelona), segons Hugh Thomas. A banda hi ha els desapareguts a 
les cunetes; són les víctimes de desaparició forçada, en el terme que utilitza Nacions Unides: 
persones que patiren la privació de llibertat i sovint la tortura o execució extrajudicial per 
part d’agents de l’Estat o grups o persones que l’Estat recolzava.”3  
 

La meva història familiar no és més important que qualsevol altra i, com veiem, n’hi ha milers. 
L’únic que la diferencia de les altres són les ganes d’explicar-la i, només per això, penso que ja és 
important fer-ho. Però, segueix sent una entre un milió i l’únic que em salva de la reiteració és 
buscar una manera original d’explicar-la, un punt de vista diferent.  
 
Sempre m’havia imaginat escrivint aquesta història com si d’una novel·la es tractés. Però 
investigant i fent una primera recerca sobre els fets del segle XX a Espanya m’he donat compte de 
que seria una història més, sense cap valor acadèmic ni informatiu, simplement sentimental. Per 
tant, he començat a investigar sobre les novel·les o els llibres amb to narratiu ja publicats sobre 
aquestes dates. El primer llibre que va inspirar-me, que va aconseguir que em plantegés començar 
tot aquest enrenou, va ser “Argelagues” de Gemma Ruiz. Ella, basant-se en la història de la seva 
família, traça una línia des de la infantesa de la seva àvia i acaba confeccionant una novel·la de 
caire feminista que ens explica com evoluciona el món laboral i la concepció de les dones durant el 
segle XX. Des de la primera pàgina d’aquest llibre jo ja hi veia reflectit el meu treball. Però havia de 
ser realista, era un treball acadèmic amb data d’entrega en menys d’un any.  
Aleshores vaig topar-me amb “La explosión del periodismo. De los medios de masas a la masa de 
medios” d’Ignacio Ramonet. Ramonet adverteix sobre el perill de la sobreinformació durant 
aquesta època en que qualsevol té accés a penjar material a internet. Llegint sobre aquest tema 
m’he donat compte de que, sovint, quan llegeixes una novel·la basada en fets històrics reals, 
aquesta mai et facilita un context històric previ, sinó que es dóna per fet que el coneixes. Però, si 
realment t’interessa, és provable que acabis consultant internet en busca d’un o altre fet que no 
acabes de quadrar o que no recordes exactament com o quan va ser. Aleshores apareix el perill, 
segons el meu punt de vista, de la sobreinformació. Per tant, per què no buscar un format en què 
el lector pugui accedir fàcilment al context històric de la narració?  
 
Per confirmar la meva hipòtesi, decideixo amarar-me d’històries, sobretot succeïdes durant la 
Guerra Civil, a partir de llibres com “Allez! Allez!” de Maria Campillo, que recull un conjunt de 
relats en primera persona de supervivents que van creuar la frontera, fugint a l’exili, o “Un de 
tants” de Lluís Ferran de Pol, que narra les seves pròpies vivències durant la guerra i la postguerra. 
Tots ells van confirmar-ho, el context històric es dóna per descomptat. Em poso mans a l’obra per 
trobar com fusionar un relat narratiu amb un context històric complet.  
 
La memòria de la meva àvia avarca des de principis del segle XX. La seva mare no era una persona 
gaire extravertida, però sí que era una bona explicadora d’històries. I en va explicar moltes, tantes, 
que si les ajuntes cronològicament descobreixes la història d’una família sencera. Aquest ha sigut 
el meu terreny de recerca pel treball narratiu. M’he recolzat, sobretot i en primer lloc, sobre la 
transmissió oral d’aquestes històries. Però, també he treballat amb aquelles fotografies i 
documents que la meva família ha conservat. D’aquesta manera, puc assegurar que el material que 
n’ha sorgit és totalment fidedigne a les paraules de la meva àvia i als documents que 

                                                 
3
 Concha Catalan. Dades per a la memoria historica. (2017). Recuperat de http://lab.cccb.org/ca/dades-per-a-la-

memoria-historica 
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l’acompanyen, sense haver-hi afegit res fictici. 
Pel terreny històric m’he nodrit de llibres sobre el segle XX, la Guerra Civil, les dictadures i les 
repúbliques. Em guiaré a partir d’autors com Joseph Pérez i Jordi Canal i d’ells extrauré els 
esdeveniments més rellevants i les dades més interessants per entendre les històries de la meva 
àvia. També “m’impregnaré de segle XX” a partir de pel·lícules i documentals, per conèixer primer 
tot allò que hauré de creure i escriure després.  
 
Arribats a aquest punt, el plantejament està clar: Descriure narrativament què va succeir-li a la 
meva família, acompanyant cada etapa amb una introducció històrica que ajudi al lector a 
endinsar-se en el context en què succeeixen els esdeveniments.  
 
 
Estructura 
 
El treball s’estructura cronològicament des de l’inici del segle XX fins la dictadura franquista. Se 
separa en apartats i subapartats, marcats pels esdeveniments més importants de l’etapa.  
 
Cada apartat comença amb una introducció històrica escrita a partir de la recerca i la fusió de 
diferents llibres i documents audiovisuals. Després, a mode de capítols ordenats numèricament, 
trobem narracions que expliquen què estava succeint-li a la meva família en aquells moments. 
 
En els apartats històrics sempre trobarem informació suficient per contextualitzar-nos i entendre 
què passava a aquella època, però de forma resumida i reduïda. Sí que hi ha dates, conflictes, 
tractats i demés informacions necessàries, però no estan totes incloses. He intentat escollir els fets 
més simbòlics i/o els més rellevants per entendre la narració que els acompanya a continuació. 
Seguint aquest fil, doncs, intento fer simplement una breu introducció de cada apartat, 
contextualitzant el moment que vivien els protagonistes de les narracions. 
 
D’aquesta manera, el conjunt del treball és un recorregut pel segle XX on podem veure quins 
esdeveniments van ser realment els que van marcar i canviar el curs de la vida de la meva família. 
Veiem com el concepte de què és i què no és important canvia i com algunes decisions en 
moments transcendentals capgiren per complet el destí d’aquestes persones.  
 
No volia que aquest treball es convertís en una lliçó d’història, sinó al contrari. He buscat que en 
sorgís un material que qualsevol pot fullejar i, fen-t’ho, entendre i interessar-se una mica més pel 
passat. Les històries en les que podem sentir-nos identificats sempre ens creen més fascinació i és 
el que he volgut aconseguir.  
 
 
Metodologia 
 
Com hem vist en els apartats anteriors, aquest treball es compon de dues parts que, tot i que 
entrellaçant-les creen un "tot", les trobem ben diferenciades. 
 
La primera part es basa en el context històric de la segona part. Per crear-la he consultat i 
comparat llibres amb rigor històric. Vaig donar una primera ullada per amarar-me i recordar tots 
els fets i el seu ordre cronològic. Després, vaig començar la recerca de dades per confeccionar la 
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segona part. 
 
La segona part és l'essència del treball. Es tracta de la història dels meus avantpassats. El primer 
pas va ser una llarga entrevista a la meva àvia, de la qual en va sorgir un primer perfil de la història 
que conté el treball. Un cop vaig tenir redactats tots els successos que va explicar-me, vaig 
començar la recerca de documents que els confirmessin. La meva àvia em va entregar els arxius 
que la seva mare havia anat conservant durant tota la seva vida. En vaig fer una tria comparant-los 
amb les històries que ella m'havia explicat i vaig anar descobrint com els podia utilitzar. Aquests 
documents són: 
 

 DNI Antònia Castellví Rosselló4 
 Llicencia de conducció de ciclomotors de Miquel Jané Bazart5 
 Llicencia de conducció de vehicles de motor mecànic de 2a categoria de Miquel Jané 

Bazart6 
 Document que certifica que Miquel Jané Bazart va passar el Servei Militar, però que durant 

la seva estança a la presó li va ser presa la Cartilla Militar i voldria que li tornessin7 
 Registre Civil del naixement de Miquel Jané Bazart8 
 Document que certifica, pels veïns de Canovelles, que Miquel Jané Bazart, que està 

complint condemna a la Presó Cel·lular de Barcelona, va acceptar el càrrec de Regidor de 
l'Ajuntament però que va dimitir un mes després, sense haver exercit cap acte en contra del 
nacionalisme9 

 Esborranys i plànols de la casa que van construir en Miquel i l'Antònia10 
 Escriptura de la compra del terreny a Canovelles, al c. Montseny11 
 Document que acredita la finalització del pagament a terminis de la compra del terreny a 

Canovelles, al c. Montseny12 
 Certificació d'extracte d'inscripció de matrimoni de Miquel Jané Bazart i Antònia Jané 

Castellví13 
 Carta enviada pel pare de l'Antònia des de Melilla al Juny de 193614 
 Fotografies de la família15 

 
Tots aquests documents em van ajudar, primer, a posar data als successos que m'havia explicat la 
meva àvia i, després, a poder-los relacionar amb el que expliquen els llibres d'història que havia 
consultat amb anterioritat. 
 
Arribats a aquest punt, ja coneixia en quin terreny em movia per redactar el treball. Aleshores vaig 
començar a seleccionar les parts dels llibres d'història que més em convenien, amb la idea 
d’elaborar un context històric i enllaçar aquestes parts amb les històries de la meva família. Els 

                                                 
4
 Veure Annex, pàgina 2. 

5
 Veure Annex, pàgina 3. 

6
 Veure Annex, pàgina 4. 

7
 Veure Annex, pàgina 5. 

8
 Veure Annex, pàgina 6. 

9
 Veure Annex, pàgina 7. 

10
 Veure Annex, pàgina 8. 

11
 Veure Annex, pàgina 10. 

12
 Veure Annex, pàgina 11. 

13
 Veure Annex, pàgina 12. 

14
 Veure Annex, pàgina 13. 

15
 Veure Annex, pàgina 14. 



Abans i després de la Guerra Civil 

Comunicació Cultural 

 

 

8 

llibres que he utilitzat per a aquest apartat són: 
 

 Canal, J. (2015) Història mínima de Catalunya (3a Edició). Madrid: Turner. 
 Moradiellos, E. (2016) Historia mínima de la Guerra Civil Española (1a Edició). Madrid: 

Turner. 
 Pagès, P. (1987) La guerra civil espanyola a Catalunya (1936-1939) (2a Edició). Barcelona: 

Llibres de la frontera. 
 Pérez, J. (1999) Historia de España (Edició). Barcelona: Crítica. 
 Solé i Sabaté, J. & Villaroya, J. (1989) La repressió a la rereguarda de Catalunya (1936-1939) 

(1a Edició). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
 
 
Ja tenia totes les eines per començar a redactar el treball: Totes les vivències que els meus besavis 
havien transmès a la meva àvia i una selecció dels fets històrics més rellevants del segle XX. El 
següent pas estava clar, doncs: Començar a entrellaçar les dues parts del treball. Primer vaig 
redactar el context històric, separant-lo per etapes. Un cop vaig tenir-lo complet, vaig iniciar la 
redacció de la història de la meva família. Vaig dividir-ho seguint les etapes que el context històric 
em marcava i vaig decidir redactar-ho narrativament, per tal de buscar un to més senzill, àgil i 
entretingut. 
Durant tot el desenvolupament de la redacció del treball, vaig seguir documentant-me i inspirant-
me amb llibres com “Argelagues”, de Gemma Ruiz, i projectes com “One in 8 million”, del The New 
York Times, entre molts altres. Però, les dues fonts bàsiques per desenvolupar el treball han sigut 
la documentació històrica amb els llibres citats i el testimoni oral de la meva àvia. Per tant, tot i 
que és possible que les narracions sobre els meus avantpassats no siguin del tot fidedignes a com 
va succeir realment, sempre seran fidels a tal com hem van ser explicades.  
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Els protagonistes 
 
Arbre genealògic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui són? 
 

 Joaquima Bazart: Mare d’en Miquel Jané Bazart i sis fills més. El seu marit era moliner i 
vivien tots al mateix molí. El marit mor quan el petit té 3 anys i els fan fora del molí, des 
d’aquell moment passa la resta de la seva vida treballant pels fills, dels quals un es mor 
malalt per la verola amb 10 anys.  
 

 Miquel Jané Bazart (1905 – 1988): Pare de la Núria Jané Castellví, la meva àvia. Va viure 83 
anys, d’aquests; un al front durant la Guerra Civil, quatre a la presó per la seva ideologia, 
tots sent vegetarià i amant de la naturalesa, 59 anys de matrimoni que van portar dues 
filles, una abans i l’altre, la meva àvia, després de la guerra. Va ser avi del meu pare durant 
21 anys i gairebé li va fer de pare. 
 

 Rosa Castellví i Rosselló: Mare de l’Antònia Castellví i Rosselló i la Carme. Es queda 
embarassada de l’amor de la seva vida i s’hi casa. Seguint el seu marit, marxa a Àfrica on 
passa de la pobresa extrema a la riquesa. Allà viu deu anys, després torna a Catalunya, on 
viu fins la mort a casa del seu sogre.  
 

 Antònia Castellví i Rosselló (1907 – 2005): Mare de la Núria Jané Castellví, la meva àvia, i la 
Rosa Jané Castellví. Va viure 98 anys, d’aquests; deu vivint a Melilla, set de feliç matrimoni, 
quatre sobrevisquin a una guerra amb l’home al front i una filla per alimentar, quatre 
refent-se de la guerra amb l’home a la presó. 44 anys més de matrimoni que van dur una 
segona filla però mai més amor. Va ser àvia i besàvia, la meva besàvia.  
 

 
  

Núria Jané Castellví 

Miquel Jané 

Bazart 
Antònia Castellví 

Rosselló 

Rosa Jané Castellví 

Pare de l’Antònia 

(nom desconegut) 

Rosa 

Rosselló 

Pedro Jané 

Ginesta 

Joaquima 

Bazart 

Carme Sidro Jané 

Bazart 

Quatre 

germans  
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Sobre el terreny 
 
En els apartats històrics explico el que va succeir al conjunt d'Espanya durant el segle XX, però 
sempre emfatitzant i remarcant com afectava Catalunya. D'aquesta manera, també explico allò que 
succeïa a Catalunya encara que no afectés la resta del país. 
 
Respecte a les narracions, hem centro en els successos que afectaven directament als meus 
avantpassats. Per tant, només es narra allò que succeïa on ells vivien o en els llocs que visitaven. 
 
Els espais que analitzo més íntimament són la ciutat de Granollers (Capital del Vallès Oriental), la 
població de Canovelles (poble cantoner amb Granollers) i la ciutat de Melilla, a l'Àfrica. 
 

 
Efectes del bombardeig a Granollers (la Porxada) el maig de 1938

16
 

 
Però, també veiem passar a la meva família per la ciutat de Barcelona, pobles fronterers de França, 
les costes del Garraf i el Masnou, entre algun altre territori.  

  

                                                 
16

 Nació digital. Imatge d’arxiu. Recuperada de 

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/especials/174/bombardeig/granollers 
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Abans i després de la Guerra Civil. 
Com el conflicte intern va truncar una família, el mirall de moltes altres. 
 
 

Inicis del segle XX. Restauració (1875-191717):  
El poble vol ser escoltat, Catalunya vol créixer 
 
L’entrada del segle XX va estar marcada pel regnat personal d’Alfons XIII, l’etapa que va tancar la 
Restauració, una etapa que va marcar fortament la resta de segle. Durant la restauració van haver-
hi tensions socials que van donar peu a un moviment obrer de masses i a l’organització de partits 
d‘esquerres, dels quals van sorgir nombrosos socialistes i anarquistes. A més, Espanya va perdre les 
últimes colònies i no va ser fàcil buscar-ne compensació a Nord-Àfrica.  
 
Tot i això, el context polític i social va afavorir una espectacular expansió literària i cultural que es 
podria definir com l’era de plata de la cultura espanyola.  
 
 
A Catalunya acabava de passar uns dels fenòmens més importants per la cultura catalana: La 
Renaixença. El català, que havia patit el risc de convertir-se en un dialecte, estava més arrelat que 
mai. A més, gràcies a grans autors i investigadors, Catalunya havia redescobert la seva història i la 
seva riquesa cultural. En aquests moments, fins i tot hi havia diaris en català. 
A partir d’aquells esforços per reviure la llengua i la cultura regional i sumat amb la frustració dels 
medis dirigents de la regió, va passar-se del provincialisme al regionalisme i, d’aquest, al 
nacionalisme. Catalunya era una de les regions d’Espanya més desenvolupades; disposava d’una 
burgesia moderna i emprenedora que l’any 1901, després de promoure altres institucions, va crear 
la Lliga Regionalista. Aquesta, dirigida per Prat de la Riba i Francesc Cambó, es pot definir com 
“moderna, nacionalista, conservadora, industrialista i no dinàstica”18.  Per l’altra banda, les veus 
republicanes de la regió també volien ser escoltades, però vivien moments de divisió. Per aquest 
motiu, tal com l’any 1903 apareix La Unió Republicana, sota la presidència de Salmerón, l’any 1909 
Lerroux funda el Partit Republicà Radical.  
 
Catalunya, doncs, entra al segle XX amb molta força. Trobem un esplendor cultural en auge que es 
trasllada a la política, reconvertint-la en més nacionalista que mai. Aquest sentiment passa ràpid al 
poble –a partir de diaris i revistes- que decideix fer-se escoltar i sumar-se a la causa. El context que 
en resulta, doncs, és canviant i desequilibrat. Es produeix una lluita entre els impulsors del 
catalanisme. “La tensió social era màxima a Barcelona, i la violència insurreccional no era 
excepcional. El moment culminant va ser l’anomenada Setmana Tràgica(...).”19 
 
 
Setmana tràgica (26 Juliol – 1 Agost 1909) 
 
El 9 de Juliol de 1909 esclata la Guerra de Melilla. El govern espanyol decideix enviar-hi reservistes, 
la majoria d’ells catalans, amb una família que mantenir, ja que els més rics podien exemptar-se 

                                                 
17

 Segons Pérez, Joseph. p.483 “Historia de España” Capitulo IV: La Restauración (1975-1917). 
18

 Segons Canal, Jordi. P. 157 “Història mínima de Catalunya” Un nou segle. 
19

 Canal, Jordi. P. 161 “Història mínima de Catalunya” Un nou segle. 
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d’anar-hi pagant 6.000 rals, una xifra desorbitada per un obrer. La guerra del Marroc, a més, era un 
tema extern, provinent de Madrid, i Catalunya no se’l sentia com a seu. Com hem vist, els catalans 
vivien un moment culturalment molt més avançats que la resta d’Espanya, amb pensaments 
anticonservadors, factor pel qual les guerres de territoris llunyans ja no eren temes que els 
preocupessin. D’aquesta manera, el sentiment d’indignació creix i s’escampa ràpidament per la 
població, de tal manera que el moviment insurreccional adquireix un caire antimilitarista i 
anticlerical i es convoca una vaga que dura una setmana. Durant la setmana tràgica es saquegen i 
incendien fins a vuitanta esglésies, convents, orfenats, asils, escoles i cercles obrers catòlics per 
part dels grups progressistes i d’esquerres. Van haver-hi molts ferits i morts, a més de desterrats i 
exiliats. Les seqüeles d’aquest caos es van allargar mesos. 
 
 
 

I 
 

 “Ajudeu a en Miquel a cordar-se les sabates que marxem” La mateixa cantarella cada matí. La 
Joaquima no dona a l’abast amb sis boques per alimentar i en Pedro, el seu marit, només fa que 
treballar al molí, on també viuen. Els petits no van a l’escola, es queden amb l’àvia, els grans i ella a 
treballar. Cadascú aporta el seu granet de sorra, els grans donen a casa les quatre pessetes que 
guanyen, els petits recullen fruita dels arbres i ja són amics d’algun pagès que els hi dóna ous i 
enciams d’amagat de la dona. Són temps difícils i, tot i que van tirant endavant amb ganes, a la 
Joaquima l’enfonsa una preocupació més profunda: la guerra. Acaba d’esclatar la guerra a Melilla i 
el govern espanyol està reclutant soldats. “El gran ja te 14 anys, poden cridar-lo al front?” Amb 
aquest pensament, remena la sopa de ceba. En Miquel, el més petit, segur que estarà content. 
“Què en farem, d’aquest vailet, si només vol menjar fruita i verdura. Però què li he de dir, amb cinc 
germans grans al davant prou que encara em fa cas”.  
 
 
A casa de la Rosa tot és diferent. Ja fa dos anys que va néixer la petita (la primera!) l’Antonieta. Es 
més trapella... Normal, si només fa que jugar al carrer. El seu marit no aconsegueix una feina 
estable, des de que el van enxampar fent destrosses a aquella església durant la vaga que no 
aixequen cap. Tampoc ell es conforma amb qualsevol cosa, no. Si l’amo és massa cristià ja no ho 
vol, i si es de dretes, ni s’hi presenta! La Rosa creu que s’ho pren massa en serio, això de ser 
anarquista, però n’està enamorada i no li diu res. A més, per sort, ella sí que te feina. És la minyona 
d’una casa senyorial, i ben orgullosa! La tracten bé i li paguen a l’hora, que més pot demanar? 
Encara no sap el que li espera, la pobra. 
 
 
“Mama, ja t’he dit que no vull pollastre” – “¡Però Miquel! Tu saps el que li ha costat a la mama 
aconseguir-lo? Això és molt bo i porta proteïna, menja-t’ho”. Set anyets, té. Però ja hem podeu 
creure que té les idees més clares que qualsevol dels seus germans. Abans, pensaven que no 
menjava carn perquè no li agradava, però ara diu que no, que als animals no se’ls ha de fer patir. 
Però si gairebé no sap llegir! I d’aquí dos dies s’haurà de posar a treballar... Pobre Miquelet. Des de 
que va morir el pare, encara han de fer més esforços per sobreviure. 
En Miquel s’aixeca de la taula, ja n’està fart de menjar coses que no li agraden, però amb aquest 
pensament se sent sonar els budells. Es posa les sabates i surt corrents per la porta, abans que la 
mare escolti com es tanca, ell ja és a casa l’Eudald. L’Eudald és el fill dels amos de la botiga del 
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barri i sempre té alguna llaminadura llesta per quan en Miquel té gana, després sempre surten a 
jugar a pilota al carrer. Al contrari del que es pensen els nens, la Joaquima ja ho sap, però no diu 
res perquè està tranquil·la, són bona gent i sap que allà està vigilat.  
 
 
La Rosa arreplega les poques peces de roba que tenen, un parell de sabates cadascun i caminant 
fins al port de Barcelona. Barcelona! La gran ciutat, mireu quanta gent! “Mama, dónde vamos?” - 
pregunta l’Antonieta - “A Melilla, filla”. El pare ha decidit que han de marxar per buscar un futur 
millor, aquí no s’hi pot viure amb tanta pobresa. Però el viatge amb vaixell ja augura el que els hi 
espera. “Volcarem!!” Exclama la Rosa mentre abraça amb força l’Antònia, que plora i plora.  
Un cop allà, però, el malson continua. El pare arreplega quatre fustes i construeix una xabola a sota 
d’un pont, durant el dia demana caritat pels carrers a canvi d’arreglar o netejar sabates i a la nit 
només vol sopar i dormir. La mare s’ofereix per fer de cuinera a les cases, alguns dies la volen i 
altres no. I la petita, doncs, ja torna a ser tot el dia al carrer. 
 
 
Mancomunitat de Catalunya (1914) 
 
Després de la Setmana Tràgica l’obrerisme va radicalitzar les seves posicions i el setembre de 1911 
va celebrar-se a Barcelona el congrés fundacional de la Confederació Nacional del Treball (CNT). 
El mateix any 1911 comença a tramitar-se la formació d’una mancomunitat interprovincial, per tal 
d’ajuntar les competències de les quatre diputacions i tenir més força d’actuació.  
El 6 d’abril de 1914 es constitueix La Mancomunitat de Catalunya amb Prat de la Riba com a 
president. Des d’aquell moment i durant els deu anys següents els esforços per construir una nació 
catalana moderna són constants. Es van construir i reparar nombroses infraestructures i es van 
instal·lar fins a sis mil quilòmetres de línia telefònica. Culturalment també va haver-hi un avanç 
radical. L’Institut d’Estudis Catalans va centrar-se en la unificació ortogràfica de la llengua catalana, 
i, tot i que la Mancomunitat no tenia competències en l’educació bàsica, va crear i mantenir 
escoles tècniques i professionals.  
 
 
 

II 
 

La Joaquima està contenta. Sembla que tot es posa al seu lloc. Els vailets es van fent grans i tots 
aporten el seu granet de sorra a casa, bé, tots menys en Miquel. El menut és un espavilat, tant que 
se’n fotien els seus germans, però té raó. No vol provar ni mica de carn, doncs, s’ha de buscar la 
vida per menjar i no deixa passar-ne ni una. A més, a tingut sort, ha arribat un mestre a la ciutat, 
un home gran que creu en el jovent. A les nits, d’amagat, ensenya a llegir i a escriure a tot aquell 
que en vulgui aprendre i en Miquel no es deixa perdre una classe, sempre acompanyat de l’Eudald. 
 
 
A l’Àfrica les coses comencen a millorar, també. Un amic del pare els hi ensenya uns antics 
búnquers que hi ha abandonats a la platja i es traslladen a viure allà. Al cap d’uns dies, amb l’ajuda 
d’aquest amic i un militar, el pare obre una sabateria a la part de sota del búnquer. Bé, no una 
sabateria convencional, sinó que en realitat el pare, que sempre havia sigut molt manyós, fabrica 
botes de militar i després les ven de sotamà. “Ai mare! Com acabarà això?” Pensa de tant en tant la 
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Rosa. Però l’amor li pot, ella, que mai havia sigut una dona exasperant, amb aquest home fort i ben 
plantat, amb la de noies que li anaven al darrera! També és veritat que si no hagués quedat 
embarassada tant aviat, possiblement el destí els hagués deparat altres plans... Però ara ja no te 
sentit torturar-se amb successos passats, ara toca fer costat al marit i tirar endavant la família. 
“Antònia, què vols per sopar? Avui pots triar, que hi ha de tot!”. 
 
 
En Miquel només té dotze anys, però a diferència del que pensen a casa seva, és un cul inquiet. Ell 
vol saber com funciona el món, per què les coses són així i no d’una altra manera. Pregunta al 
professor i busca informació per tot arreu. No se n’està de creure’s allò que li expliquen i prou. 
“Existeix un Déu? La mare diu que sí, però com ha d’existir si passen barbaritats, hi ha guerres... 
Però si nosaltres ens morim de gana fins fa quatre dies i no em fet res per merèixer-nos-ho! 
Tothom està cec, tothom mira endavant i prou, es deixen portar, van fent, van treballant,... No 
entenc res. Per què ha d’existir la guerra? No aguanto tanta violència, i la mili? Per culpa de la mili 
el meu germà ha hagut de marxar, lluny de tots nosaltres. La mare diu que aquí és un desertor, 
però que a França les coses són diferents i podrà forjar-se un bon futur. No sé si creure-la, es posa 
tant trista cada cop que parla d’ell...”. 
 
 
La Rosa està perplexa. Ha fet una amiga, també viu en un búnquer, aquí és del més normal. Resulta 
que també va néixer a Catalunya, a la ciutat de Mataró. Ara que la sabateria funciona tant bé, ja no 
ha de treballar i cada dia es veuen una estona a la tarda. L’amiga li explica què està passant a 
Catalunya, ja que rep cartes de la seva germana, i totes dues ho comenten i fan petar la xerrada. Es 
veu que per terres catalanes tot va la mar de bé. I la Rosa només fa que pensar si va fer bé de 
seguir el seu marit fins aquí, amb l’Antònia a coll i gairebé sense roba ni una pesseta. Haurien de 
tornar? Ell no en vol ni sentir a parlar... Diu que aquí està creant una fortuna i que allà no tindrien 
cap oportunitat.  
 
 
En Miquel i quatre germans s’han encomanat de la verola. Es una malaltia que fa aparèixer 
butllofes per tot el cos i tenir febrades molt altes. En Miquel té la cara plena de butllofes i pigues, 
però li preocupen més els seus germans. Una nit, a dos d’ells els hi puja febre a nivells extrems, 
tenen deliris i no reaccionen. La Joaquima crida al metge però, quan el metge arriba, un d’ells està 
moribund i aquell home adverteix que l’altre pot córrer el mateix risc. La llit es fa llarguíssima. 
Quan surt el sol un dels germans ha mort, l’altre comença a recuperar-se. La Joaquima passa dos 
dies sense sortir de casa, només cuidant els fills malalts, no podria suportar perdre’n un altre. En 
Miquel no podrà oblidar-ho mai, les butllofes desapareixen i la malaltia s’esfuma, però cada 
butllofa li deixa una marca a la cara. Des d’aleshores els veïns li posen el sobrenom de “el gravat”. 
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De la guerra a la Dictadura, de la Dictadura a la República (1914 – 1936) 

 
La Gran Guerra havia començat l’any 1914 i, tot i que Espanya no hi va participar, la conjuntura 
bèl·lica va estimular (un cop consolidada la Mancomunitat) un major intervencionisme notori en la 
reforma de l’estat. A Catalunya, tant la Lliga com algunes entitats empresarials, van promoure un 
fort neutralisme que va afavorir les perspectives econòmiques. Així doncs, la Primera Guerra 
Mundial va tenir efectes positius per l’economia catalana, a causa, per exemple, de l’augment de 
les exportacions. Però l’època de bonança va durar poc. 
 
El petit creixement de l’economia es converteix, sobretot a Catalunya, en la pèrdua de grans 
mercats i desencadena en una llarga i profunda crisi. Tot i que hi ha un augment de les inversions 
estrangeres i de la demanda d’habitatges i xarxes de comunicació que modernitzen la regió i el país 
–dins del context del sector energètic- l’índex de preus es dispara a partir del 1915, mentre que els 
salaris decauen en picat i la banca rep una gran sacsejada.  
 
Amb aquest marc estatal i regional, l’any 1918 el sistema polític entra en una profunda crisi. Es 
parla de corrupció política i del descrèdit dels partits, sense comptar que la Guerra del Marroc i els 
fracassos militars deixen els ànims de la població pel terra i creen encara més conflictivitat social.  
 
La Lliga, que continua sent el partit hegemònic a Catalunya, opta per recolzar la monarquia i els 
governs conservadors. Pren aquesta decisió assumint la responsabilitat davant del poble d’actuar 
en moments de descontrol, però aquesta mateixa desencadena un fort trencament intern. Els seus 
seguidors decideixen que no estan disposats a seguir moviments que afavoreixen el 
conservadorisme i, el juny de 1922, neix Acció Catalana, seguida d’altres formacions polítiques.  
 
Què podia frenar un moviment obrer amb tants fronts de lluita oberts? Què podia aturar una regió 
en creixement, amb una cultura, una economia i una ideologia política en auge?  
 
 
 

III 
 

En Miquel no pot dormir. “La Guerra! Ha esclatat una guerra, de dimensions mundials diuen, i aquí 
estem tan tranquils. La gent està morint al carrer, li cauen bombes a sobre, nois com jo fent de 
soldats i disparant a tort i a dret. Com pot ser? I si arriba fins aquí? Hauré de ser soldat jo també?” 
A l’altre habitació la Joaquima escolta com en Miquel dóna voltes al llit. “Què en farem d’aquest 
vailet, sempre preguntant, sempre volent saber més. Quants disgustos em farà passar! Ha 
d’aprendre a callar, a deixar-ho estar, sinó es veurà en més d’un enrenou”. 
 
 
La casa-búnquer-sabateria sí que és un enrenou, però de gent entrant i sortint!20 L’Antònia, però, 
sembla que ni se n’adoni. Ella corre platja amunt platja avall, ha fet molts amics ¡la de gent que 
parla castellà aquí! Està pletòrica, però la mare no la deixa marxar cap al centre, diu que és perillós. 
De tant en tant s’escapa d’amagat i fa un tomb, quan la mare està cuinant o engrescada amb 
aquesta amiga seva, sempre xerrant. Avui, però, ha decidit fer una excursió per les roques de l’altre 
                                                 
20

 Annex, pàgines 15 i 16. Trobem fotografies on es veu al pare de l’Antònia amb la seva filla als braços, davant de la 

sabateria. També hi apareixen alguns dels seus treballadors. 



Abans i després de la Guerra Civil 

Comunicació Cultural 

 

 

16 

banda, aquelles que sempre veu tan llunyanes. La mare sembla que està més engrescada que mai 
amb la seva amiga, de què deuen parlar? Segur que no se n’adona, que ha marxat. I tota decidida 
engega platja amunt, amb la mirada fixada a les roques. Va cantant alguna cançó que ha après 
d’oïdes i s’imagina tots els animalons que hi poden haver amagats, tot el que pot descobrir. El que 
no veu és que la mar està picada i les onades són més altes que mai... 
 
  
En Miquel ja és un tot un homenet. Té 15 anys i, si sempre havia sigut un noi curiós, ara se li han 
acabat de despertar totes les curiositats. Avui és l’última nit de classe, ja fa bastant que no hi 
assisteix, tot i que mai ha deixat de visitar el mestre, als seus ulls és tot un pou de saviesa. Ell i 
l’Eudald van a acomiadar-se i de camí en Miquel li explica com troba a faltar als seus germans. “I 
per què no li escrius una carta, ara que ja saps llegir i escriure, al teu germà de França?” Aquelles 
paraules ressonen al cap d’en Miquel durant molts dies i, un parell de setmanes més tard, es 
decideix. S’ajunten tots els germans al voltant de la taula i en Miquel comença a redactar. Com 
n’està d’orgullosa, la Joaquima!  
 
 
Són les nou de la nit i l’Antònia no apareix per enlloc. La Rosa i el seu marit es comencen a 
desesperar quan un nen pica la porta del búnquer. Porta l’Antònia als braços! Gairebé ni respira, 
l’ha trobada enfonsada entre les roques i l’aigua. La Rosa es desespera i l’estiren al llit. I ara què? 
No poden acudir a cap metge, així que només poden ajudar-se amb remeis naturals i a força de 
fer-la descansar. Passa gairebé un mes fins que l’Antonia es recupera del tot, però la por a l’aigua li 
queda per sempre. Aquest fet trastoca la Rosa, que si abans tenia ganes de tornar a Catalunya, ara 
ja no pot parar de pensar-hi i això fa que, dia si dia també es baralli amb el seu marit.  
 
 
En Miquel mira aquell sobre amb il·lusió. Una carta des de França, el seu germà ha contestat. 
Tornen a reunir-se tots al voltant de la taula. “S’ha casat! Ara resulta que tenim una cunyada a 
francesa, bé... era d’esperar! I vol que anem a visitar-lo, diu que allà hi ha moltes noies guapes, que 
n’és de burro! Però, hi tant que vull anar a veure’l! Qui s’hi apunta?”  
La pobra Joaquima, quin fart de patir. Al matí següent en Miquel i en Sidro, un dels seus germans 
grans, es fan la motxilla i xino xano cap a França. No es poden permetre un bitllet de tren, però no 
els hi importa, qualsevol motiu és bo per viure aventures. I un cop allà... Carai si en van viuen, 
d’aventures! En Miquel, amb els seus 16 anys, mai havia vist tantes noies. Allà tot són rialles i al 
vespre fan festa després de sopar. Res a veure amb les noies d’aquí, que a l’envelat de la Festa 
Major no es deixen ni preguntar. Allà totes tenen ganes de ballar! Però en Sidro li recorda: “Miquel, 
una setmana i tornem, la mare ens necessita”. I tal dit, tal fet. Al cap d’una setmana ja tornen a fer 
la motxilla.  
Ja de camí, decideixen travessar un camp que a l’anada van quedar farts de rodejar. En Miquel, 
com sempre, va despistat. “Aquestes coliflors ens anirien la mar de bé a casa. Has vist quants 
arbres fruiters? Llàstima que no hagi agafat una altra motxilla... Ai!” En Sidro es gira i veu quelcom 
que remou el terra. Una serp!  
 
 
La Rosa i l’Antònia han marxat del búnquer. La situació es torna insuportable, baralles, crits i males 
cares, sense parlar de l’anar i venir de militars a la sabateria. Així que fa dos dies que va agafar la 
seva filla i se’n van anar a casa de l’amiga de Mataró, que és viuda. Però ara no sap que ha de fer. 
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Ella no treballa, no té estalvis, no te res. Tot el que tenia provenia de la sabateria i ara no pot ni 
tornar a Catalunya, no té diners pel viatge. La seva amiga diu que no es preocupi, que ella li 
aconseguirà una feina i després ja pensaran que fer, però la Rosa no dorm tranquil·la.  
“¡Quiero que volvamos con papá y el también quiere que volvamos!” l’Antònia crida a la seva mare. 
El seu pare les a anat a trobar i els ha demanat que tornin. La Rosa es mira la seva filla i, sense tenir 
clar si està fent el correcte, accepta la seva petició. Tornen a casa i, com tots els principis, durant 
uns mesos tot va sobre seda. Tant, que la Rosa queda embarassada.  
Al cap de nou mesos neix la petita Carmeta, però al búnquer tot torna a anar malament. El pare té 
treballadors i ell ja no ha de treballar, ha fet fortuna, tal i com va prometre. Només es dedica a 
jeure al sol i, si fa cas a algú, és a l’Antònia. No han de fer res, no han de treballar, no han de patir 
pel menjar, però les condicions no milloren. 
L’Antònia té un mestre particular, el pare diu que a l’escola només li ensenyaran religió i això, mai! 
Però ella es mor de ganes d’anar a escola i fer amics, pel que es revela i no fa cas del mestre. 
Segueixen vivint al búnquer, és un espai molt reduït, ja no hi caben. La Rosa no disposa de tot el 
que necessita perquè la Carmeta estigui bé, però el seu marit no se’n preocupa.  
En aquesta situació, una tarda la seva amiga va a veure-la i li diu que torna cap a Catalunya. Aquest 
cop, la Rosa no ho dubta ni un moment. Parla amb el seu marit qui, sorprenentment, ho entén i hi 
està d’acord. Fins i tot li dóna quatre duros, però la Rosa sap que amb allò no en tindrà prou i li 
roba un parell de botes de militar. 
A l’hora del comiat el pare s’ajup a parlar amb l’Antònia: “Estàs segura de voler marxar? Ja tens 15 
anys, aquí no has de fer res, però allà sereu pobres. Hauràs de treballar, passaràs molt fred, 
desitjaràs haver-te quedat”.  
 
 
Dictadura Primo de Rivera (1923 – 1930) 
 
El 13 de setembre de 1923 Primo de Rivera –capità general de Catalunya- protagonitza un cop 
d’estat. No troba resistència i la burgesia el secunda fermament i dos dies després, el rei Alfons XIII 
l’anomena cap de govern i dissol les corts per decret.  
 
La dictadura havia de ser un parèntesi, l’estat estaria controlat pels militars fins que tot tornés a la 
normalitat, però a partir de l’any 1925, amb la formació d’un directori civil, es perpetua i inicia una 
política anticatalanista.  
 
La dictadura acaba amb la violència dels carrers i restableix l’ordre públic a Barcelona, però ho 
aconsegueix imposant-se. Destitueix els ajuntaments i en designa d’altres, dirigits per militars. 
L’any 1925 se suprimeix la Mancomunitat, hi ha fortes actuacions contra les associacions catalanes 
i es prohibeix l’ensenyament en català.  
 
Però, l’any 1929 se celebra a Barcelona l’Exposició Internacional. La preparació per acollir aquesta 
exposició va comportar molt beneficis per Catalunya, ja que durant aquella dècada es van crear 
quaranta mil llocs de treball. Van millorar els serveis i els transports –es va crear la xarxa de metro- 
i es van construir places i edificis de renom. Això va causar que entre 1900 i 1930 gairebé es 
dupliqués la població a Barcelona i als pobles del voltant. Tot i que Catalunya era una regió 
trepitjada i retinguda, seguia endavant amb força.  
 
La dictadura, però, que va voler imposar-se i institucionalitzar-se en contra dels plans inicials, mai 
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aconsegueix ser acceptada. A finals de la dècada perd tot el suport de la corona i de sectors de 
l’exèrcit que segueixen la creença de que el règim dictatorial va ser necessari en el seu moment, 
però que aquell moment ha acabat. Primo de Ribera no va aguantar les pressions i finalment el 
gener de 1930 dimiteix. 
 
 

IV 
 
Ja fa un any des de que en Miquel i en Sidro van tornar. La ferida d’en Miquel tot just s’acaba de 
curar, ha passat les mil-i-una. La Joaquima ja s’esperava el pitjor, quan va veure arribar en Sidro, 
esgotat, amb en Miquel a l’esquena. Allà no hi havia serps, era un escurçó. Va mossegar-lo al peu, 
creant-li una infecció que va provocar que es desmaiés. Va tenir sort de trobar una casa de pagès, 
celebraven un casament! Un veterinari va preguntar-li fins on li arribava el mal, en Miquel va 
assenyalar-se la panxa. Aleshores, va posar-li una injecció de contraverí a l’engonal i una altra al 
cor. Era un producte per animals, però li va fer efecte. El peu va quedar-li molt inflat, no podia 
posar-se ni la sabata, però va sobreviure. 
Un cop a casa va provar tots els remeis: posar-se mel, no netejar-ho, mantenir-ho tapat, sobretot! 
Fins que un dia, mentre jeia recolzat a una cadira al porxo de casa, va passar un viatjant: “Ei vailet, 
que t’ha passat al peu?” I en Miquel, que estava desesperat, va explicar-li tota la història i tots els 
remeis que havia provat. Aquell home se’n feia creus. “Treu-te aquest embenat! Has de rentar bé 
la ferida, amb aigua neta i sabó. I res de tapar-ho, un cop net, al Sol! I així, cada dia”. També li va 
lliurar un llibre, ple de remeis per estar sà. Aquell home deia que, seguint aquelles instruccions, ell 
mateix s’havia curat de la sífilis. La Joaquima no les tenia pas totes, però en Miquel va fer-ho tot fil 
per randa. En dues setmanes ja podia recolzar el peu a terra i en un mes tornava a caminar. Aquell 
llibre va convertir-se en la seva Bíblia. Parlava del vegetarianisme, resolia tots els dubtes que 
sempre havia tingut i afirmava tot allò en el que ell ja creia.  
“A partir d’ara el meu únic déu serà el Sol” diu en Miquel, mentre sopen. No sabia, aleshores, que 
aquella mateixa afirmació li portaria molts maldecaps en un futur.  
 
 
Mentre frega el terra de genolls, l’Antònia només pensa en el que li va dir el pare abans de marxar. 
S’eixuga les gotes de suor del front i es mira les butllofes de les mans. Ja fa sis mesos que van 
arribar. La mare va anar a trobar la mateixa casa on feia de minyona abans de marxar a l’Àfrica. Allà 
no van poder donar-li feina, però li van donar una feina per l’Antònia, que ara treballa i viu amb els 
amos d’una carnisseria a Barcelona. Durant el dia atent els clients a la botiga i al vespre la 
mestressa li ensenya català, amb l’ajuda d’uns còmics del patufet. “Com pot ser que només parlis 
castellà!” Va escandalitzar-se el dia que es van conèixer. Tot i que aquella serà una de les èpoques 
més dures, també la recordarà amb agraïment, ja que aquella dona va esforçar-se molt en 
ensenyar-li no només el català, sinó també a llegir.  
 
 
Ha arribat la carta, al petit de la casa li toca marxar al servei militar. En Miquel ja s’ho esperava i, 
des de que va curar-se la pessigada de serp, ha estat treballant. Ha estalviat tant com ha pogut i, 
tot aquest esforç, per poder fer la mili al costat de casa21. És un defensor de la pau i no hi ha res 
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 Annex, pàgina 5. Anys més tard perd el certificat que acredita que ha complert el Servei Militar i demana que li sigui 

retornat, ja que el tracten de desertor. Gràcies a aquest document sabem que va formar part del Batalló de Muntanya 

n.14. 



Abans i després de la Guerra Civil 

Comunicació Cultural 

 

 

19 

que li agradi menys que l’exèrcit, però no és prou valent com per ser desertor, com el seu germà. I 
això que s’ho va passar molt bé a França! Però ell te altres plans; Vol una feina fixe, comprar un 
terreny, fer-se una casa, tenir una bona muller,... I sap que si marxa li costarà molt més temps 
aconseguir-ho. Així doncs, agafa tots els seus estalvis i paga la penyora per ser destinat a 
Granollers. La sorpresa, però, és quan el seu primer dia es troba a l’Eudald, ni més ni menys que a 
la seva mateixa caserna22.  
 
 
La Rosa va a visitar l’Antònia a la carnisseria, té bones notícies. Ha trobat una feina per ella a una 
empresa tèxtil a Granollers, pel que ja pot tornar. Va a viure a casa de l’avi patern, on ja hi ha la 
mare i la Carmeta. Aleshores, se n’adonen de que no té papers i l’avi, enfadat, va a inscriure-la al 
registre i li posa el seu cognom, Castellví, pel que l’Antònia i la Carme no porten els mateixos 
cognoms. Al tèxtil l’Antònia coneix a un noi i s’enamora. És un noi de casa bona, va a la Universitat, 
és guapo i ben plantat. Viuen una breu història d’amor, fins que la família d’ell demana per 
conèixer l’Antònia. Aleshores es donen compte de la situació en la què està. Gairebé no te papers i 
no ha rebut estudis. Viuen en una casa de pagès a mig caure i del seu pare no se’n sap res. Des 
d’aquell dia l’Antònia no torna a veure’l i s’endú una gran desil·lusió. A partir d’aleshores, sempre 
procurarà tenir els papers en regla i fer-ho tot tal com cal23.  
 
 
En Miquel ja ha acabat el servei militar. Torna a casa fet un home, amb ganes de començar a 
formar-se una vida per ell mateix. Troba feina a una fàbrica i, a partir d’uns amics de la família, 
coneix una noia, una noia que fa que totes les seves il·lusions cobrin vida. Ell sempre ha sigut un 
noi curiós, però també tímid, pel que li és molt difícil apropar-s’hi, però a poc a poc, darrera d’una 
amistat cada cop més intensa, va obrint-se camí. Conversen sobre els seus ideals, s’expliquen les 
aventures que el passat els hi ha fet viure, també les penúries, però sobretot els bons moments i 
els records feliços. I així van coneixent-se i, sense saber ben bé com, un dia se’n adonen que volen 
anar una mica més enllà.  
 
 
L’Antònia no vol ni sentir a parlar d’homes. Després del desengany que va endur-se amb aquell noi 
pensa que mai més trobarà algú semblant. Però, no ens hem d’enganyar, hi ha un noi... No és molt 
guapo, però si molt ben plantat, i simpàtic, almenys amb ella. Passen moltes estones parlant, 
tenen convenciments afins. No sembla importar-li que ella no tingui papers, ni estudis. De fet, ell 
tampoc en té... Tot i que sí que sap llegir i escriure, en va aprendre a les nits, amb un mestre que 
feia classes al carrer, d’amagat. És un bon noi, diu que està estalviant per construir-se una casa, el 
somni de la seva vida. 
 
 
En Miquel està nerviós, ha decidit que avui li farà un petó a l’Antònia. Ja s’ha acabat la jornada i 
l’espera a la porta, com cada dia. L’Antònia recull les seves coses. “Ja haurà acabat en Miquel?” –
pensa. Va cap a la porta i somriu, no sap com s’ho fa però sempre està allà, esperant-la. Es troben i 
en Miquel li agafa la mà, l’Antònia es ruboritza. Es miren, no cal que es diguin res, els dos ho saben. 
Es fan un petó i en aquell instant, comença la seva pròpia història.  
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 Annex, pàgina 18. Fotografia del seu primer dia al Servei Militar. 
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 Des d’aquell moment l’Antònia va procurar tenir i conservar tots els papers que en aquella època es necessitava tenir. 

Gràcies a això, he disposat de molt material per confeccionar aquest treball. 
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Corre l’any 1927. “Ens casem?” En Miquel i l’Antònia se senten feliços. Per primer cop a la vida 
prenen una decisió per si mateixos. Catalunya està en creixement i no els hi falta feina, tant la 
família d’en Miquel com la de l’Antònia estan contents amb la seva relació i els recolzen. Per tant, 
perquè no?  
 
Celebren el casament dos anys després a l’església de Granollers. Els dos són republicans i no 
creuen en Déu, però la Rosa no vol saltar-se cap convencionalisme, la falta de papers ja li va portar 
prou problemes al passat.24 
 
 
República i restauració de la generalitat (1930 – 1936) 
 
Després del fracàs de la dictadura de Primo de Rivera, el monarca Alfons XIII tenia la intenció 
d’impulsar una tornada a la normalitat democràtica i de regenerar el règim. Però, tota la classe 
política el va abandonar, ja que es va sentir traïda pel seu suport a la dictadura. 
 
El 12 d’Abril de 1931 van celebrar-se eleccions a Catalunya, que van donar el poder als republicans. 
ERC en va sortir especialment beneficiat i es va imposar a La Lliga, que s’havia convertit en un dels 
suports de la monarquia. Dos dies després Lluís Companys proclama la República i l’Estat Català 
des del balcó de l’Ajuntament de Barcelona, materialitzant una imatge que perdurarà per segles.  
 
Des de la capital espanyola, però, van fer grans esforços per anular aquest “estat català”. El dia 17 
d’Abril s’anul·la l’estat a canvi de la constitució d’un poder polític anomenat Generalitat i de 
l’elaboració d’un estatut d’autonomia, que va convertir-se en la tasca més important del govern els 
mesos següents. Finalment va crear-se l’estatut de Núria, que defineix Catalunya com “un estat 
autònom dins la República espanyola”. El mateix text recull el català com a única llengua oficial i 
expressa el desig de que Espanya s’estructuri federalment.  
 
En l’àmbit estatal, no va ser fins al desembre que va aprovar-se la constitució i Alcalá-Zamora va ser 
nomenat president de la Segona República.  
 
Van ser anys de canvis ràpids i de moviments obrers, el poble tornava a sentir-se alliberat després 
de la repressió de la dictadura. Les eleccions de 1933, doncs, van entreveure un canvi substancial 
en el pensament de la població. Al conjunt d’Espanya s’imposa la CEDA i a Catalunya guanya la 
Lliga Catalana, que no és més que l’actualitzada Lliga Regionalista. 

 
 

V 
 
En Miquel i l’Antònia viuen en un piset de lloguer a Granollers. Ha caigut la dictadura, ha caigut la 
monarquia. Catalunya torna a ser una terra lliure, republicana i amb el seu propi autogovern. 
L’Antònia no es desenganxa de la ràdio que en Miquel va regalar-li l’últim aniversari. Tot el que ha 
viscut l’ha convertit en una dona interessada i culta. Escolta totes les notícies, no vol estar 
desinformada. També llegeix el diari cada diumenge. Si bé és veritat que ara son temps de pau, 
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 Annex, pàgina 12. La Certificació d'Extracte d'Inscripció de Matrimoni confirma la veracitat d’aquest fet i la data. 
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però tot pot canviar d’un moment a l’altre.   
Ara toca gaudir de la llibertat que mai han tingut. “Què votaràs, Miquel?” – “Socialistes, ja ho saps” 
En Miquel només pensa en un partit que lluiti pels treballadors. L’Antònia ja ho sap, que la feina és 
important, però sempre va una mica més enllà. Ella pensa en la cultura, en un govern que no 
prohibeixi llibres, que permeti transmetre notícies verídiques, que pensi en Catalunya, en el català. 
Ella vol que hi hagi obres de teatre, com li agrada el teatre! I pensa en l’educació dels seus futurs 
fills, que tinguin tot el que ella no va tenir. En realitat, els dos volen el mateix. 
 
Tenen una bona colla d’amics i surten molt sovint. A l’estiu van sempre que poden a la platja, els 
dos senten devoció pel mar i el sol25. Sempre estan morenos, bromegen i fan sopars a la fresca. Es 
època de llibertat, es respira tranquil·litat. En Miquel està afiliat al Sindicat de treballadors, encara 
que sembli que tot va bé no es pot baixar la guàrdia. Necessites quelcom que t’asseguri un sou si hi 
ha dies sense feina o que t’ajudi a buscar-ne si t’acomiaden. S’encarrega d’anar per les cases a 
cobrar la mensualitat per estar-hi afiliat, però no a tothom li agrada pagar, pel que no està gaire 
convençut amb el càrrec que li han donat. Ell no vol haver-se de barallar amb ningú. 
 
L’Antònia ha quedat embarassada. Quina alegria! Però el pis comença a quedar-se petit. Nou 
mesos després neix la petita Rosa, amb els cabells rinxolats i la cara rodona. Es tant riallera! Però la 
petita Roseta fa que en Miquel només pensi en canviar de llar. Ell vol una propietat, quelcom seu. 
Què n’hi ha d’aquella casa que sempre havia somiat tenir? Dóna veus als veïns, busca un terreny, la 
casa ja se l’ha construirà ell. Però tot és massa car, mai aconseguirà tants diners. 
 
Tot i això, les coses segueixen millorant. Un veí li ofereix una nova feina a en Miquel, de camioner. 
Ell, que sempre li havia fet il·lusió conduir, no va dubtar ni un moment i va apuntar-se a 
l’autoescola. En dues setmanes ja tenia el carnet, però quan ja havia canviat de feina va adonar-se 
que el camió el portaria més aviat poc. Com que era un home fort, li feien carregar i descarregar 
paquets, però guanyava més diners que abans, així que no podia queixar-se. 
 
Quan la Rosa compleix el cinquè aniversari, a en Miquel li arriben rumors d’uns terrenys que es 
venen a bon preu a Canovelles, el poble del costat. És la seva oportunitat. Va a parlar amb els amos 
i arriben a un acord, li vendran per mensualitats26. “Tindrem una casa!” Exclama la Roseta. En 
Miquel es posa a treballar de seguida, cada estona lliure que té l’inverteix en aixecar-hi una llar27. 
Al cap de poc ja té el menjador i la cuina, i decideixen traslladar-s’hi. Només tenen un espai, tot 
està en obres i el lavabo està a fora, però ells ja en tenen prou. No es poden permetre pagar el 
lloguer del pis i, a més, les mensualitats del terreny. 
 
Un dels germans d’en Miquel, que no té feina, s’ofereix a ajudar-los amb les obres a canvi de viure 
amb ells, però l’Antònia no creu que hagi sigut bona idea. Ell és un bohemi, diu que és pintor. 
S’aixeca cada dia tard i treballa més aviat poc. De totes maneres, és una època feliç. Que més 
poden demanar? Tenen un terreny de propietat i una filla preciosa. 
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 Annex, pàgina 20. Fotografia d’en Miquel, l’Antònia i tota la seva colla d’amics a la platja del Masnou. 
26

 Annex, pàgina 10. Escriptura de la compra del terreny a Canovelles, al c. Montseny, que ens assegura aquest fet.  
27

 Annex, pàgina 8. El germà d’en Miquel, que més endavant va a viure amb ells, confecciona un plànol i dibuixa la 

casa dels somnis d’en Miquel. La casa mai arriba a ser el que apareix en aquests fulls, però la meva àvia encara els 

conserva. 



Abans i després de la Guerra Civil 

Comunicació Cultural 

 

 

22 

Guerra Civil: La divisió d'un poble 

 
El 15 de gener de 1936 Esquerra Republicana, Unió Republicana, el PSOE, la UGT, les Joventuts 
Socialistes, el PC i el POUM van firmar el pacte del Front Popular. Aquest pacte demanava amnistia 
general, la represa de la reforma agrària, el restabliment de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i 
dels jurats mixtes pels conflictes laborals, el desenvolupament de l'ensenyament a tots els nivells, 
la democratització de la universitat,... A més, assegurava que la pròxima formació que formés 
govern tindria el suport dels socialistes i els comunistes, però sense que en formessin part. Per la 
seva banda, però, les dretes també van formar una coalició electoral que agrupava la CEDA i el Bloc 
Nacional de Calvo Sotelo, però no La Falange. Amb aquestes agrupacions a l'ordre del dia, la 
majoria de districtes van tenir només dos bàndols; dretes contra esquerres. El 16 de febrer va 
haver-hi les votacions amb una partició del 72%, que va dividir Espanya en dos i va donar la victòria 
al Front Popular. 
 
Alguns generals de la força dreta van conspirar contra la nova força guanyadora, ja que estaven 
convençuts de què el Front Popular portaria el caos i començaria una revolució comunista. Però 
l'intent va ser fallit, tot i els esforços de Gil Robles, Calvo Sotelo i el general Franco, aleshores cap 
de l'Estat Major de l'Exèrcit. El govern en funcions de Portela, després d'aquests successos, no va 
voler esperar que es reunissin les corts i, el 19 de Febrer, Azaña ja formava un nou ganivet de 
republicans moderats. Les noves corts van iniciar-se amb una acció fatídica que, probablement, fos 
un detonant de la futura Guerra Civil: destituir Alcalá Zamora, el president de la República. El 3 de 
Maig el lloc de president va ser ocupat pel mateix Azaña, sostingut per una àmplia majoria. A 
Catalunya, Companys va ser reelegit president de la Generalitat. 
 
La situació del país estava canviant. Els votants del Front Popular esperaven satisfaccions 
immediates, les organitzacions sindicals estaven dividides i, mentre la UGT no va voler intervenir 
en les tasques del govern, la CNT va plantejar reivindicacions. Van multiplicar-se les vagues, va 
haver-hi ocupacions il·legals de terres a Extremadura i Andalusia i incendis a esglésies, a més 
d'haver-hi enfrontaments entre grups armats. Els falangistes van ser acusats d'intent d'assassinat 
del diputat socialista Jiménez de Asúa i, després d'un registre al seu local, La Falange va ser 
il·legalitzada i Primo de Rivera detingut. 
 
La intranquil·litat dels conservadors anava en augment. Largo Caballero parlava a les multituds de 
la imminència de la revolució social i la premsa exagerava els successos. El 16 d'Abril el president 
Azaña declarava que, tot i que les seves intencions eren d'aturar la violència de qualsevol mena, si 
algú iniciava una Guerra Civil, ell estaria sempre al costat del bàndol republicà. El 12 de Juliol 
Castillo, tinent dels guàrdies d'assalt, va ser assassinat. Per venjança, Calvo Sotelo va ser segrestat, 
assassinat i abandonat en un cementiri. 
 
  
Inici de la guerra (1936) 
 
Al mes de Març José Antonio Primo de Rivera va fer una crida a l'exèrcit des de la presó. Sabia que 
li respondrien, ja que la majoria de l'exèrcit se sentia amb el deure de salvar la nació del desastre 
total que representava la República i d'aquesta manera van veure'n la manera. 
Els generals Sanjurjo i Mola van ser els capdavanters de l'alçament. Sanjurjo estava exiliat a 
Portugal i va haver de valdre's de Mola, a qui el govern havia anomenat cap de la regió militar de 
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Pamplona. En poc temps ja tenien un únic front de totes les forces polítiques en rebel·lió, 
exceptuant els nacionalistes bascs, La Falange i els carlistes. El general Franco coneixia el pla, però 
encara no havia decidit formar-ne part. De totes maneres, el govern no se'n fiava i va enviar-lo a 
dirigir l'exèrcit de Canàries. 
 
La nit del 17 de Juliol, al Marroc, la legió va ocupar Melilla, Ceuta i Tetuan. Alguns ministres 
republicans van intentar negociar amb Mola, que encara no havia començat la seva ofensa, però ja 
era tard. Del 18 al 19 els militars van proclamar l'estat de guerra a desenes de ciutats, incloses les 
illes Balears. El mateix dia 19 Franco va decidir formar part de l'alçament i va posar-se al capdavant 
de les tropes del Marroc. El dia 20 els militars ja s'havien imposat a ciutats com Valladolid, 
Saragossa, Càceres, Córdoba, Galícia, Granada,... Però Madrid i Barcelona seguien sent 
republicanes, a l'igual que el País Basc (en excepció d'Àlaba). 
 
A Catalunya l'alçament militar va començar el dia 19. Els esdeveniments que havien succeït des del 
dia 17 a la resta d'Espanya havien posat en alerta màxima les autoritats, les forces de seguretat i 
les entitats polítiques i sindicals. La Generalitat va negar-se a donar armes però no va poder evitar 
l'enfrontament. Avions de l'aeròdrom del Prat van bombardejar i metrallar alguns quarters, però 
no a tot arreu les tropes s'havien sumat a l'alçament, a molts llocs només va declarar-se l'estat de 
guerra. La participació civil va ser menys nombrosa de l'esperat, a Barcelona van mobilitzar-se unes 
400 persones i la Lliga Catalana no va participar, tot i que molts dels seus membres van ser 
assassinats durant les setmanes següents. La violència va començar immediatament. L'església va 
convertir-se en el blanc predilecte dels republicans, ja que l'anticlericalisme estava molt arrelat a 
una part de la població catalana. El poder es trobava als carrers. 
 

 
Joseph Pérez, Historia de España. P.612, Mapa 10. La relación de fuerzas a finales de julio de 1936. 
 

Els generals van aconseguir l’èxit gràcies a l’exèrcit. Però realment, el cop militar va fracassar. Els 
partits d’esquerres no estaven disposats a deixar-se guanyar, a l’igual que els sindicats. L’alçament 
va xocar de seguida amb la resistència popular, moltes vegades espontània. Els conspiradors van 
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haver de lluitar durant més de tres anys allò que pensaven aconseguir amb pocs dies. La Guerra 
Civil havia començat.  
 
 

VI 
 
En Miquel, l'Antònia i la Rosa marxen xino xano cap al Masnou. Passaran el primer dia de platja de 
l'any i van ben preparats: Entrepans, barrets,... La Roseta està emocionada, en Miquel ha insistit 
durant tota la setmana, però l'Antònia no està del tot segura de què sigui una bona idea. Ja fa uns 
mesos que hi ha tensió, des de les últimes eleccions. Els republicans segueixen formant govern, 
però no tothom està content. S'escolten rumors, hi ha mobilitzacions, tothom està a l'aguait. Les 
esquerres volen més, millors condicions de treball, reformes agràries,... I les dretes, que no tenen 
vot, ja tenen la mosca darrera l'orella. "Mama mira, el mar!" La Rosa distreu els pensaments de 
l'Antònia. 
 
Fa uns dies va arribar una carta. Era una carta del pare28. Explicava que no tinguessin por dels 
rumors que parlaven de guerra, que els comunistes els ajudarien. Desitjava que estiguessin tots bé, 
deia que els trobava a faltar. L'Antònia va emocionar-se, aquella carta va transportar-la als records 
més tendres de la infància. Ella sempre havia sigut la nena del papa i d'ençà que van marxar no 
havia tornat a saber res d'ell. Una petita punxada al cor va fer-li dubtar per un moment, havien fet 
bé ella i la mare de marxar? Aquell acte va ser abandonar-lo? Era massa petita per plantejar-se tot 
això quan van embarcar de tornada a Catalunya, no valia la pena torturar-se. 
 
En Miquel guarda les tovalloles i l'Antònia neteja la Rosa, que va plena de sorra. "Vinga noies, que 
perdrem el tren!". Sempre hi van caminant, ben d'hora al matí, els bitllets de tren són cars i 
prefereixen fer-hi el viatge de tornada. Tots tres s'afanyen i arriben a l'estació amb la llengua 
enfora. Però el tren no ha arribat, hi ha molta gent esperant, l'anterior tampoc ha passat. És 
estrany, potser s'ha espatllat quelcom. La família, tot i les objeccions de la Rosa, decideix tornar 
caminant, després d'esperar una bona estona. 
 
Arriben tard a casa, l'Antònia s'afanya a fer el sopar i encén la ràdio. En Miquel s'estranya de què 
no hi hagi ningú assegut al carrer, fent petar la xerrada, amb la bona temperatura que fa. 
“¡Españoles! A cuantos sentís el santo nombre de España, a los que en las filas del Ejército y la 
Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de la patria, a cuantos jurasteis defenderla de 
sus enemigos hasta perder la vida, la nación os llama a su defensa.”29 L’Antònia apuja el volum de 
la ràdio. “Miquel, Miquel! Entra a casa!” La temuda Guerra Civil havia començat i, mentre ells 
estaven a la platja, el país s’havia partit en dos.  
 
 
 
Les parets tenen orelles (1936 - 1937) 
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Els mesos següents van estar marcats per la ràpida ascensió de Franco al poder de l'oposició. Tot i 
no formar part del grup de militars que van preparar el cop, quan va veure que hi havia 
possibilitats de victòria va començar a maniobrar per posicionar-se al capdavant. L'1 d'Agost va ser 
anomenat cap de l'exèrcit sud i el dia 3 va ser admès a la Junta de Burgos. El 21 de Setembre la 
Junta va decidir crear un únic comandament i Franco va rebre el títol de generalíssim i de cap del 
govern de l'estat. L'1 d'Octubre, a Burgos, amb presència de diplomàtics alemanys, italians i 
portuguesos (el Fürer i Itàlia havien decidit que només Franco rebria el material de guerra que els 
proporcionaven), Cabanellas va donar-li plens poders. En menys de tres mesos, doncs, Franco 
havia escalat fins dalt de tot i va iniciar una dictadura que, en teoria, només havia de durar fins a la 
fi de la guerra. Aquest incís, però, no va ser anunciat a la premsa i Franco va quedar lliure d'ocupar 
el poder indefinidament. 
 
El govern legal, que estava desprevingut i desbordat pels successos tan ràpids i inesperats, no va 
ser capaç de desenvolupar adequadament les dues tasques prèvies a l'ofensa: restablir l'autoritat 
de l'estat i dirigir les operacions militars amb l'organització d'un exèrcit. El 20 de Juliol va crear-se 
el "Quinto Regimiento", amb la idea d'unificar les forces, però tot era un descontrol, ja que tot i 
pertànyer tots al mateix bàndol, cada organització tenia les seves pròpies idees i no estava disposat 
a deixar-les de banda per lluitar per la causa comuna. Va veure's obligat, doncs, a cedir el lloc a 
Largo Caballero, cap de l'esquerra socialista, el dia 4 de setembre. Va formar-se un govern de 
coalició revolucionaria i va començar a organitzar-se un exèrcit a partir de les milícies populars, 
sota control de comissaris polítics. El detonant, però, va ser comptar amb el suport de la Unió 
Soviètica, l'única potència que seguia al costat de l'Espanya republicana a finals d'estiu. 
 

 
Joseph Pérez, Historia de España. P.630, Mapa 11. La relación de fuerzas en noviembre de 1936. 

 
A Catalunya, la neteja revolucionària va ser immensament tràgica durant els primers mesos. Es va 
acarnissar amb els eclesiàstics, les persones de dretes i els tradicionalistes. A la rereguarda es va 
assassinar a més de vuit mil persones. 
 
A la resta d'Espanya, els rebels tenien el suport la majoria dels soldats professionals i, sobretot, 
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l'exèrcit africà, que acostumat a perseguit indígenes, no tenien reticències a l'hora de matar 
presoners i rojos, violar les seves dones i filles i saquejar els seus béns. A més, també tenien 
milícies entrenades molt abans de l'alçament. Durant el Març del 1937, preveient que la guerra 
seria més llarga de l'esperat, Franco va decidir crear un gran exèrcit i van ser mobilitzats un milió 
d'homes. També va unificar totes les forces que feien costat a la causa nacional i el 19 d'Abril va 
decretar la creació d'un partit únic anomenat "Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de 
Ofensiva Nacional Sindicalista", del qual ell mateix era el president. El poder del "caudillo" (com ell 
mateix es feia anomenar) ja era indiscutible. El seu retrat s'exhibia a tot arreu, les capçaleres dels 
diaris havien d'incloure "Una patria, un estado, un caudillo" i cada cop que ell apareixia en públic 
s'havia de cridar "Franco, Franco, Franco" amb el braç alçat. 
 
El 3 de maig de 1937 a Catalunya va començar una guerra civil dins La Guerra Civil amb 
l'enfrontament de les forces d'ERC i el PSUC contra les forces de la CNT-FAI i el POUM. Els 
enfrontaments es van estendre ràpidament i van aparèixer barricades. Va haver-hi un tiroteig i el 
president Companys va demanar ajuda al govern central, que va respondre positivament enviant 
tropes a Barcelona. Després d'una setmana de lluites al carrer i centenars de morts, la Generalitat 
va aconseguir imposar-se. 
 
Durant el mateix mes de Maig Largo Caballero va retirar-se, després de perdre el suport dels 
comunistes, i va ser succeït per Negrín. 
 

VII 
 
En Miquel sempre havia sigut un home de pau. De petit ja temia a les guerres i ara, d'adult, encara 
les tem més. Però no es pot quedar de braços plegats. Han tingut sort de ser al costat republicà de 
la Península, si no, potser ja no podrien explicar-ho. Les revoltes són diàries, s'han cremat esglésies 
i fàbriques i s'han assassinat els amos que no han fugit. La ràdio ja no és fiable, ni la premsa 
escrita. Ell i l'Antònia assisteixen a reunions clandestines, on s'informen d'on estan els fronts, com 
avancen i de quines possibilitats tenen els republicans. Allà els hi expliquen barbaritats: ciutats i 
pobles incendiats, saquejats, destruïts. També demanen voluntaris per anar al front, cada cop es 
necessiten més homes. Passen camions buscant voluntaris, gent que mai ha agafat una escopeta 
davant d'un exèrcit organitzat. 
 
Arriba una carta, és de l'Ajuntament de Canovelles. Els hi falta un regidor per poder formar govern 
i sembla que li ha tocat a en Miquel. No té més remei, accepta sota pressió, però no té cap intenció 
de presentar-s'hi mai.30 
 
L'empresa per la qual treballa en Miquel ha de tancar, l'amo ha fugit. Ara només es dedica a 
informar-se de com avança la guerra, però tothom comença a mirar-se'l malament. Molt parlar, 
molt opinar, molts ideals, però ja no té feina i tampoc es presenta de voluntari per anar a la guerra. 
Els republicans cada cop necessiten més homes, els soldats franquistes estan instruïts i avancen 
ràpidament. 
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L'Antònia té més sort, a Cal Sidro no n'hi falta, de feina. És l'únic sou que entra a casa, ara, però la 
misèria és cada cop pitjor, no només per falta de diners, sinó per falta de recursos. Les botigues 
estan buides, Catalunya s'omple de fugitius de les terres que són dominades pels franquistes i cada 
cop hi ha més gent demanant. 
 
"Necessitem voluntaris per acollir refugiats a casa seva, amb el local que tenim no donem l'abast". 
A la reunió d'avui s'ha presentat un actiu republicà. L'Antònia es mira en Miquel, pensa que és una 
oportunitat de fer quelcom per la lluita. En Miquel accepta de seguida i a la tarda ja són a la 
finca31. Veuen una dona que està sola, amb una nena petita. Ells s'hi acosten i li comenten que no 
poden acollir-les a les dues, però que si vol, poden emportar-se la nena. La mare els hi demana si 
us plau, entre llàgrimes, vénen d'Astúries i ja han assassinat a dos dels seus fills. Si sap que la 
Santiaga, la nena, aquí està salva, ella marxarà de nou. L'Antònia i en Miquel s'emporten la 
Santiaga cap a casa, la Rosa està contenta, ara té amb qui jugar. Però en Miquel queda molt 
preocupat, aquella dona els hi ha explicat les barbaritats que fan els nacionals quan entren a un 
territori i cada cop pensa més en marxar al front, no pot quedar-se de braços plegats davant de la 
possibilitat que l'exèrcit arribi a la porta de casa seva. 
 
 
Segona part de la guerra (1937 - 1939) 
 
Catalunya va patir un fort sotrac industrial durant la guerra. La producció va disminuir 
notablement, tot i que el sector metal·lúrgic es va mantenir per la necessitat de producció d'armes. 
El tèxtil també en va sortir molt mal parat. A conseqüència, l'escassetat i la gana van ser freqüents, 
sobretot per l'arribada de refugiats, que va augmentar en proporció al territori que ocupaven els 
rebels. El racionament, a partir de 1937, no va resoldre el problema, les malalties van augmentar i 
el mercat negre, de tot tipus de productes, també. 
 
La batalla de Madrid era l'ordre del dia. Després d'aconseguir l'alcasser de Toledo, Franco va 
guanyar-se consideració i prestigi, però no havia aconseguit Madrid, així que va decidir-se a 
preparar una nova ofensa. Tothom s'esperava la victòria dels rebels però, en contra de tot 
pronòstic, Franco va fracassar al crit de "¡No pasarán!". Aquesta derrota va connotar un canvi de 
plans i el 7 de Febrer va caure Màlaga, on es va fer una repressió brutal i en una setmana van 
assassinar tres mil presoners, tot i que les execucions van continuar durant mesos. Les ofenses a 
Madrid van seguir, però l'ajuda de les Brigades Internacionals van tornar a decantar la balança al 
costat republicà. Aquests fracassos van portar a Franco a traçar un minuciós pla: Aterrar la població 
amb bombardejos a les ciutats, avançar lentament amb neteges sistemàtiques, per no deixar el 
terreny ple d'adversaris, pel que van anul·lar-se les rendicions pactades i l'amnistia, i no abandonar 
cap porció de terreny conquistat. Aquests mètodes van tenir èxit a Extremadura, Castilla la Nueva i 
Màlaga. 
 
Els republicans van concentrar totes les seves forces i les millors tropes a Madrid, però Franco no 
estava disposat a deixar d'avançar. Les tropes de Mola van decidir atacar Bilbao, advertint als bascs 
que, si es resistien, serien castigats, i així va ser. El 26 d'abril a la tarda, durant tres hores, els avions 
la Legió Còndor van llançar tones de bombes sobre Guernica i van metrallar la població. Hi ha 
haver 1.600 morts i un millar de ferits. Aquesta acció, que no era aïllada, va ser vista per dos 
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periodistes internacionals, que ho van comunicar. La premsa internacional va denunciar els fets i va 
ser un cop dur pel bàndol rebel, que va intentar negar la responsabilitat. 
El bombardeig, però, no va aconseguir atemorir la població, com estava planejat. En contra, van 
encoratjar-se i van rebre l'adhesió dels republicans del centre. 
 
Quan va arribar l'hivern l'exèrcit republicà va iniciar una nova batalla a Teruel per reduir la pressió 
sobre Madrid. L'aviació enemiga no va poder enlairar per culpa de les baixes temperatures i els 
republicans van vèncer el 8 de gener de 1938, tot i que per poc temps. El 22 de Febrer els 
franquistes tornaven a tenir Teruel i al març van centrar-se a Aragó. Els dies 16, 17 i 18 de març van 
produir-se els bombardejos més cruents de la Guerra Civil a terres catalanes. Van ser tretze atacs 
aeris, que van tocar de ple a Barcelona i van deixar un miler de morts. El 3 d'abril els rebels van 
arribar a Lleida, pel que la zona republicana va quedar partida en dos, i van dirigir-se cap a 
València. Aleshores, els republicans van decidir concentrar totes les seves forces en una 
contraofensiva, donant peu a la batalla de l'Ebre. A principis d'agost va començar una guerra de 
trinxeres que va cobrar-se moltes vides humanes i l'octubre d'aquell any va acabar produint-se la 
batalla de l'Ebre, amb milers de víctimes dels dos bàndols. 
 

 
Joseph Pérez, Historia de España. P.635, Mapa 12. La relación de fuerzas en julio de 1938. 

 
 
 

VIII 
 
A finals del 1937 la situació es torna insostenible. Ja gairebé no queda ningú al poble, només dones 
i nens. En Miquel, després d'una conversa amb l'Antònia, es decideix. L'endemà agafa una 
carmanyola amb les quatre peces de fruita que pot arreplegar i marxa a Granollers, on hi ha 
camionetes que recullen voluntaris. Quan arriba al batalló, quina sorpresa! Es troba l'Eudald. El seu 
amic ja fa algunes setmanes que hi és, sembla que els volen enviar a les costes de l'Ebre. 
 
L'Antònia es queda a casa amb dues nenes, la Rosa i la Santiaga, quina feinada! Ja gairebé no hi ha 
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productes a les botigues i la majoria han tancat, pel que s'han de valdre d'un petit hort que l'avi ha 
fet a darrere de casa. També ha criat gallines, i sort en tenen, és la poca carn que poden menjar. A 
més a més, s'ha de sumar la preocupació de tenir el marit a la guerra. Ai en Miquel! Si ell mai havia 
agafat una escopeta. Cada dia mira la bústia, va dir que els hi escriuria. 
Al cap de tres setmanes arriba l'esperada carta. En Miquel explica que no està gaire lluny i 
pregunta a l'Antònia si pot anar a visitar-lo, ja que moltes dones hi van. No s'ho pensa ni un 
moment, ella, deixa les nenes amb l'àvia, arreplega quatre fruites i marxa. Quan ja fa un dia que 
camina, un camioner s'ofereix a acostar-la, i sort que en té, si no encara tardaria un dia més. El 
camió la deixa a un camp de distància i ella li regala l'última peça de fruita com agraïment, tot i que 
no menja des d'ahir al vespre. Travessant el camp veu un home que porta tres peres, però 
l'Antònia no s'atreveix a dir-li res, està sola en mig d'un camp i té por. El saluda de passada i l'home 
es para. A l'Antònia se li encongeix el cor, però el bon home li ofereix una pera, que ella accepta, i 
marxa. Finalment aconsegueix arribar al front, veu en Miquel de lluny i corre a fer-li una abraçada. 
Està brut, sense afaitar, amb la roba estripada i molt prim. Passen junts unes hores, ella li explica 
com va tot, a casa. Parlen de l'hort de l'avi i de com està la Carme. Ell prefereix no explicar-li res de 
tot el que passa allà, així que la porta a saludar l'Eudald i li explica que aviat marxaran a l'Ebre. 
S'acomiaden entre llàgrimes. 
 
El 31 de maig de 1938 la ciutat de Granollers és bombardejada per cinc avions italians a les ordres 
del general Franco. "Granollerins i persones d'altres pobles veïns ja treballaven. D'altres 
començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir 
l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les 
escoles. (...). A les 9.05 hores i al llarg d'un curt minut, o dit d'una altra manera, en tan sols un 
minut que per a molts va ser etern, patètic, ensordidor i sagnant, els cinc avions Savoia vomitaren 
40 bombes de 100 quilos, 10 de 20 quilos i 10 de 15 quilos"32. Aquell dia l'Antònia va decidir 
quedar-se a casa perquè la Roseta tenia febre des de la nit anterior, però si no, hauria anat a 
Granollers a primera hora a buscar feina i menjar. Aquell dia va adonar-se de què, per molt 
malament que estiguessin, altres corrien pitjor sort. 
 
De camí a l'Ebre, el batalló d'en Miquel i l'Eudald queda atrapat en una guerra de trinxeres a les 
costes del Garraf. Els dies passen ràpidament, avui disparen des d'una trinxera, l'endemà 
aconsegueixen avançar i l'altre ja tornen a ser al mateix lloc, o potser encara més endarrere que 
abans. No avancen i no tenen menjar. Els companys es mengen els llangardaixos, fa massa dies que 
no es posen res a la boca, però en Miquel es nega. Un dia veuen una casa de pagès i s'hi acosten. 
L'amo li ofereix olives, és l'única cosa que pot donar-li que no sigui carn. Ell s'afarta de pa amb 
olives negres, tant que passa les següents tres setmanes amb gastroenteritis. Quan es recupera, es 
dóna compte que segueixen al mateix lloc, disparant a tort i dret, ja sense saber si és contra 
enemics o contra aliats. D'aquesta manera, tot i que ningú els hi informa de res, en Miquel s'adona 
que per molt que facin, la guerra ja està perduda. Després de comentar-ho amb l'Eudald, 
decideixen desertar, allà només els hi espera la mort. 
Aquella mateixa nit, quan tothom dorm, marxen d'amagat. Escolten un soroll i s'amaguen darrere 
un arbre. Dos companys els han vist, hi ha un petit tiroteig i en Miquel és ferit al taló. Anima a 
l'Eudald a marxar, ell ja el seguirà, més a poc a poc. Quan aconsegueix desfer-se dels companys de 
batalló, en Miquel trenca un tros de samarreta i s'embena el peu. A poc a poc, passant per boscos i 
camins secundaris, torna cap a casa. Sovint s'ha de desviar per evitar ser descobert, tot i que no 
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sap que és pitjor, que el trobin els republicans o els nacionals. 
 
A Canovelles, l’Antònia mana a les nenes a dormir. Ja fa algunes setmanes que està més 
desesperada que mai. Al final, Cal Sidro s’ha vist obligat a tancar, pel que s’ha quedat sense feina, i 
les hortalisses de l’hort de l’avi s’han esgotat. Es passa els dies buscant menjar, demanant on sigui. 
Encara té sort d’una amiga que te una fruiteria i li deixa emportar-se les peces de fruita massa 
madures. També està molt amoïnada per en Miquel, ja fa mesos que no rep cap carta. Ha 
preguntat a les veïnes i cap sap res, tampoc, del seu marit. Amb aquest pensament, ella també 
marxa a dormir i quan ja és al llit, escolta com truquen a la porta. Queda paralitzada: “Qui deu ser 
a aquestes hores? Seran els nacionals?”. Tornen a trucar. “Qui és?” Pregunta espantada. “Sóc en 
Miquel”. S’aixeca d’un vot i surt corrents a obrir la porta. “Miquel!” Exclama entre llàgrimes quan 
veu el seu marit. En Miquel ha arribat gairebé desmaiat. Té sarna per tot el cos, els cabells, llargs i 
enredats, plens de polls. Gairebé no porta un bocí de roba i va ple de ferides. Coixeja per culpa del 
tret al taló, que se li ha infectat, i fa setmanes que només menja els pocs fruits que ha trobat als 
boscos. L’Antònia escalfa aigua i li prepara un bany. L’endemà surt a buscar un metge, preguntant i 
preguntant troba un home gran de Granollers que l’acompanya a casa i visita en Miquel. L’Antònia 
se sent alleujada, però ara hi ha una boca més per alimentar. 
 
 
Fi de la guerra (1939) 
 
Mentre els republicans lluitaven a l'Ebre, França i Gran Bretanya cedien a les exigències de Hitler. 
Aquest fet va declinar la balança i va augurar immediatament la victòria del bàndol franquista. Les 
Brigades Internacionals van retirar-se i França i Gran Bretanya van reconèixer a Franco. 
 
El 15 de gener de 1939 va caure Tarragona i el 26 van entrar a Barcelona, on van afusellar milers de 
persones. Pel 10 de Febrer tot Catalunya estava ocupada. 100.000 combatents republicans van 
acabar interns a camps francesos i gairebé 300.000 refugiats civils els van seguir. El dia 27 les 
tropes de Franco entraven a Madrid, que va ser seguida per totes les ciutats que havien aguantat 
fins al final. Finalment, l'1 d'abril de 1939 Franco proclamava la fi de la guerra i el 19 de Maig 
presidia a Madrid la desfilada de la victòria, vestit amb la camisa blava dels falangistes i la boina 
vermella dels carlistes. 
 

IX 
 
En Miquel ja s'està recuperant. Segueix desnodrit, però ja fa més bona cara. Els remeis que va 
donar-li el metge fan efecte i la sarna està desapareixent, tot i que a la Carmeta se li ha encomanat 
una mica, al cap. La ferida fa el seu procés i també s'està curant. En Miquel només pensa en 
l'Eudald, haurà arribat ell, també? 
Quant ja té la ferida del taló curada del tot, un dia decideix arribar-se a casa seva. Quan l'Eudald 
obre la porta no pot estar més content. "Miquel, estava molt preocupat!" Aquella experiència va 
unir-los molt i, des d'aleshores, aquell vincle ja no podria trencar-se. 
 
L'Antònia li explica al seu marit com han anat sobrevisquin aquests últims mesos, però també li 
demana que han de prendre una decisió. La Santiaga ja té 15 anys i, amb la misèria que passen, no 
poden permetre's tenir-la a casa. No saben que fer, encara és una nena, no poden deixar-la sola i 
menys amb tot el que està passant. Un matí, mentre l'Antònia recull la fruita a la botiga de la seva 
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amiga, li comenta. Aquella dona està casada, però mai ha tingut fills. Li confessa a l’Antònia que ells 
tampoc tenen recursos de sobres, però que poden fer-se càrrec de la Santiaga. La nena accepta la 
decisió sense dir ni piu, però la Carmeta és un mar de llàgrimes, ja se la sentia com una germana. 
 
Al cap de pocs mesos, la família comença a remuntar. En Miquel reprèn l'hort de l'avi i l'engrandeix 
cap a un terreny que ha quedat abandonat. L'Antònia s'ofereix per les cases per fer de costurera, 
sempre se li ha donat molt bé. Algunes cases senyorials, que havien perdut les minyones durant la 
guerra, l'accepten i així aconsegueix portar algunes pessetes a casa. A partir d'aleshores, tornen a 
tenir menjar, sense que els hi sobri, però suficient per tots, i, fins i tot, l'Antònia compra teles i fa 
una muda nova per cadascun. Ja només els hi quedava roba estripada per tot arreu i ja comença a 
refrescar. 
 
La guerra està a punt d'acabar, els nacionals gairebé celebren la seva victòria, però ara ja els hi és 
igual. Només esperen amb ganes que acabi el conflicte, han sigut uns anys molt crus i no temen, 
de moment, el que els hi espera; Pensen que res pot ser pitjor que el que ja han viscut. 
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Postguerra i la dictadura franquista 
 
Com ja havien advertit molt a l’inici de la Guerra Civil, Franco no tenia cap intenció de retirar-se un 
cop acabat el conflicte. No va renunciar a cap de les seves atribucions, sinó que les va ampliar. Va 
fer crear una llei que li donava la capacitat de dictar ell mateix les lleis i decrets sense haver de 
consultar a ningú. Va crear institucions però, en realitat, totes depenien de la seva paraula. L’únic 
que li importava, igual que durant la guerra, era anul·lar les forces contràries, a qualsevol preu. El 
règim va basar-se, des del primer dia, en tres esglaons: l’exercit, l’Església i l’únic partit. Va haver-hi 
anul·lació de les llibertats democràtiques, prohibició i persecució dels partits polítics, clausura de la 
premsa no adscrita a la dictadura militar i eliminació de les entitats d'esquerres. Als nombrosos 
morts durant la guerra cal sumar els que van ser afusellats després, molts altres van fugir a l'exili i 
els que no van fugir van ser empresonats. 
 
 
Post-guerra 
 
Després de la victòria, els vençuts no podien esperar cap amnistia. Mig milió de persones van 
refugiar-se a França i Llatinoamèrica. Els que van quedar-se i els que van tornar van ser perseguits, 
van suportar hostilitats i sospites de l’autoritat. El caudillo volia la depuració, volia castigar-los i 
impedir qualsevol oposició al règim. La majoria de dirigents republicans van exiliar-se i els que no 
ho van fer van pagar-ho car. Alguns exiliats van ser retornats i els hi esperava la presó o la mort, 
Lluís Companys, després de ser entregat per la policia militar, va ser interrogat i maltractat per 
després ser afusellat al castell de Montjuic. Però la majoria de víctimes van ser obrers, pagesos i 
ciutadans de classe mitja, culpables de simpatitzar amb partits d’esquerres o sindicats o de tenir 
idees contràries al règim. A finals de 1939 hi havia 250.000 presos polítics, s’afusellaven entre 200 i 
300 persones diàries només a Madrid, a 150 a Barcelona. En total, entre 1939 i 1944 van morir 
assassinats uns 200.000 republicans. Els que van lliurar-se de la mort van suportar la presó i les 
humiliacions dels carcellers.  
 
El 26 de gener de 1939, dia de l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona, es va crear la 
Jefatura de las Fuerzas y Servicios de Ocupación de Barcelona. L’únic partit va ser denominat 
Movimiento Nacional i, entre altres, controlava la propaganda i els mitjans de comunicació, ja que 
volia assegurar-se de perpetuar les divisions entre vencedors i vençuts. Volia generar por, a partir 
de violència física i simbòlica, que va actuar com agent desmobilitzador, de manera que les 
úniques tasques essencials fossin sobreviure i passar pàgina. Catalunya va viure un desplegament 
de violència extraordinari. Van morir unes quatre mil persones, moltes d’elles sense judici previ, i 
les presons i els camps de concentració es van omplir de detinguts. 
 
 
 

X 
 
Quan la guerra acaba comença el mandat de Franco i totes les esperances de l'Antònia i en Miquel 
comencen a decaure. Els republicans són perseguits, els veïns es denuncien entre ells per infondre 
confiança i no ser ells els detinguts. Se sent a parlar d'afusellaments i de milers d'empresonats per 
haver lluitat al bàndol republicà o pel simple fet de presentar indicis de tenir idees contràries al 
règim. Molta gent fuig a França, buscant una salvació, el poble gairebé queda vuit. 
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Un matí, mentre en Miquel està a l'hort, truquen a la porta. L'Antònia, que obra despistada 
pensant que és en Miquel, es troba tres Guàrdies Civils. Aquests, de males maneres, demanen per 
en Miquel. L'Antònia els hi diu que no en sap res. Però els guàrdies no s'ho creuen i entren a 
registrar la casa. Ho destrossen tot, s'emporten fruites i hortalisses i, quan sembla que ja acaba 
l'infern i estan sortint per la porta, li diuen que el seu marit s'ha de presentar demà al matí a la 
caserna de policia de Granollers, per ser jutjat. Mentre li donen la mala notícia, un d'ells veu la 
ràdio de l'Antònia. Torna a entrar i l'agafa, però l'Antònia, que fins aleshores ha estat callada, no 
està disposada a perdre-la. En Miquel li va comprar a terminis a l'època de la República i, a més del 
valor sentimental, sap que si li roben, tardarà molts anys a poder-se'n comprar una altra. Li bull la 
sang només de pensar-ho i, mentre els guàrdies ja marxen carrer avall, ella rebusca els papers de 
compra de l'aparell. Quan els troba es posa a córrer darrere dels tres uniformats i els acusa, 
cridant, de lladres. Els guàrdies fan veure que no la senten però aleshores apareix un caporal, 
demanant què passa. L'Antònia, mig afogada, li explica que aquella ràdio és seva i li ensenya els 
papers. El caporal decideix tornar-li, però abans, li trenca l'antena. 
 
Per quant els guàrdies ja són suficientment lluny, l'Antònia corre cap a l'hort per explicar-li tot a en 
Miquel. Han de fugir, com abans millor. Poden anar a França, molta gent ho fa i en Miquel hi té un 
germà que potser pot acollir-los. Però en Miquel no en vol sentir ni a parlar. "No em poden jutjar 
per res perquè jo no he fet res", són les úniques paraules que diu. 
 
L'endemà, després que en Miquel arregli la ràdio amb un invent, marxen tots cap a Granollers. 
L'Antònia ja s'espera el pitjor, però en Miquel no sembla preocupat. És massa orgullós, massa fidel 
als seus ideals. Quan arriben hi ha un judici muntat a la plaça, un jutge de dubtosa reputació, 
acompanyat d'un bisbe, el presideix. Està tot a petar, almenys hi ha un centenar de persones 
esperant a ser jutjades, i això que moltes de les que criden no hi són. Deuen haver fugit, o s'han 
amagat, com hauria d'haver fet en Miquel. Quan arriba el seu torn, l'Antònia té el cor en un puny. 
L'han denunciat uns veïns, al·legant que va ser regidor de l'Ajuntament republicà durant la guerra. 
L'Antònia es mira la seva veïna, que té els ulls plorosos i el cap baix. En Miquel es defensa, explica 
que van donar-li el càrrec sense que ell s'hi presentés i que mai va fer acte de presència. Alguns 
testimonis del poble ho confirmen, encara té possibilitats de sortir-ne innocent. El jutge vacil·la uns 
llargs segons i, quan sembla que ja no té res més a dir, el Bisbe s'aixeca: "¿Cree usted en Dios?". 
L'Antònia comença a plorar. "Mi único Dios es el Sol" – Respon en Miquel. És condemnat a dotze 
anys de presó, acusat de rojo peligroso. 
 
 
Repressió 
 
El lliure comerç va ser denunciat, ja que el país volia protegir-se de la competència estrangera amb 
els productes industrials que autofabricava i amb els que pretenia fabricar. La producció estava 
dirigida per l'estat, i aquest intervenia a l'hora de repartir les matèries primeres i fixar els preus. 
Aquesta política, però, va tenir conseqüències dramàtiques, ja que tot va anar a la baixa en 
comptes de l'alça. La població passava gana i es va introduir el racionament. El mercat negre en va 
veure l'oportunitat i es venia pa i altres productes als carrers, a preus desorbitats. La majoria dels 
espanyols, però, vivien en la misèria, mal alimentats, sense gairebé vestimenta ni sabates i amb 
habitatges destruïts per la guerra. 
 
A partir de 1938 la premsa i l'edició van caure en un pou de fortes repressions, entre elles la 
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censura prèvia i l'obligació d'introduir comunicats oficials. Les pel·lícules havien de respectar un 
codi moral estricte i les que arribaven de l'estranger eren prèviament retocades i censurades amb 
mesures com tapar escots i treure les escenes de petons apassionats o escandaloses. Les dones no 
podien anar massa maquillades, sota pena de perdre la comunió, i les piscines públiques tenien 
separació de sexes, a més de permetre només uns models de banyadors en concret. 
 
L'art també va veure's afectat per les mesures del nou règim. Els artistes havien de treballar amb 
temes èpics i amb glòries imperials, recordant i vanagloriant la reconquesta, l'època dels Reis 
Catòlics i el descobriment d'Amèrica, per exemple. Òbviament no podien rememorar cap dels 
tràgics episodis de la Guerra Civil. 
 
La llengua i la cultura catalana es van veure reprimides des del primer moment. Es va prohibir l'ús 
del català en documents públics, anuncis, rètols i inscripcions, a l'igual que en llibres i revistes. Els 
noms de persones, carrers i entitats van ser castellanitzats. L'educació havia de ser en castellà, 
igual que l'església. 
 
 

XI 
 
Quan en Miquel arriba a la presó el tanquen a una cel·la, preparada per allotjar dues persones, 
amb quinze homes més. La sorpresa és que, entre aquests quinze homes, hi ha l'Eudald. Cap dels 
dos pot contendre les llàgrimes al veure's. Les condicions són nefastes. Gairebé no poden estar 
tots asseguts alhora, per la falta d'espai. Hi ha un vàter a una cantonada, sense cap mena 
d'intimitat ni neteja. Per dormir, no tenen més remei que estirar-se a terra i per menjar només els 
hi donen pa negre i aliments en mal estat. Dos dies a la setmana els fan sortir a tots de la cel·la, a 
ells i a tota la presó. Els posen en fila i, a dit, escullen unes quantes persones. Mai més tornen a 
veure els homes que han sigut escollits, però la misèria i la desesperació és tanta, que fins i tot hi 
ha homes que es presenten voluntaris per ser escollits. 
 
L'Antònia es fa forta, ha de seguir endavant. Segueix demanant feina per les cases i, en la mesura 
que pot, decideix fer-se càrrec de l'hort. Però ella no és una dona de camp, de petita corria per la 
platja de Melilla i no sap quan ha de plantar, què ni com, pel que no li dóna per res. A l'estiu estan 
millor, hi ha molts arbres fruiters i hi estan bé, a casa, però a l'hivern es moren de fred. D'ençà que 
va esclatar la guerra que no s'han fet més obres a la casa i segueixen tenint el menjador, la cuina i 
les habitacions a mig pujar. Les portes s'han fet velles i ja no tanquen bé, algunes finestres estan 
trencades. 
No sap quan tornarà en Miquel, però sap que no serà aviat i s'ha d'espavilar ella sola. El règim 
instaura la cartilla de racionament i això les ajuda una mica amb el menjar, però no n'hi ha prou, 
així que comença a vendre's tot el que té a casa. Quan es van casar van poder moblar tot el pis 
amb materials més o menys bons i ara és el moment de treure'n profit. També es ven la roba que 
ella mateixa ha cosit. Ven gerros, plats, coberteria i gots fins que només en queden dos de cada. 
S'ho ven tot menys l'anell de compromís33. 
De tant en tant, pot anar a veure en Miquel a la presó i li porta fruita. Un veí treballa de carceller i, 
quan pot, li concedeix una visita d'amagat. A vegades, també hi porta la Carme i en Miquel n'està 
molt agraït. Però aquell home mai més tornarà a ser el que era, cada cop es torna més pansit, més 
dòcil... L'Antònia sap que, com més temps passa allà tancat, més perd el seu marit. Té la confiança 
                                                 
33

 Actualment l’anell segueix amb la família, la meva àvia me’l va regalar quan vaig complir divuit anys. 
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que algun dia tornarà a casa, però ja mai serà aquell home fort, amb uns valors fortament adherits 
i uns principis pels quals està disposat a lluitar. L'home que va conèixer fa vint anys morirà a la 
presó. 
 
 
Normalització del franquisme  
 
A mitjans de segle, la consolidació del règim era evident. El maig de 1952 va celebrar-se a 
Barcelona el primer acte internacional a Espanya després de la guerra, el Congrés Eucarístic, que va 
desplegar el nacionalcatolicisme. La burgesia seguia sentint-se còmode a la dictadura, que 
proporcionava estabilitat, però el poble, sobretot les noves generacions, començava a agitar-se. 
 
La premsa seguia estrictament controlada, tot i que van retornar-se capçaleres als antics 
propietaris i se'n van crear de noves. Catalunya va guanyar una mica de terreny quan el 1946 es 
van donar permisos per editar llibres en català, ja que fins aleshores només s'havien fet contades 
excepcions amb, per exemple, Verdaguer. 
La ràdio es va convertir en el mitjà de comunicació per excel·lència i a mitjans de segle ja hi havia 
més de trenta emissores només a Catalunya. El cine també va guanyar terreny, sobrepassant el 
teatre, i va ser la forma d'entreteniment més famosa, ja que aconseguia que la població s'evadís 
dels problemes reals. 
 
L'afició als toros també va augmentar, ja que la dictadura els va denominar festa nacional, 
promocionant-los en gran mesura. Va haver-hi notables toreros. Les societats corals van 
reaparèixer lentament. La prostitució és un àmbit obligat a destacar, ja que com més censura hi 
havia, més creixia. 
 
L'esport va ser un gran detonant durant el franquisme. Va convertir-se, també, en un dels àmbits 
de l'entreteniment amb més èxit, ja que fomentava un tipus d'oci que desviava l'atenció de la 
ciutadania de temes més importants. Barcelona va acollir el 1955 els II Jocs del Mediterrani. La 
passió, sobretot, pel futbol, va anar a l'alça. A Catalunya va començar a destacar el Futbol Club 
Barcelona. 
 
A l'arribada dels anys 60, però, la dictadura es va veure obligada a entrar en una nova fase, 
marcada, tímidament, per una obertura i una sèrie de transformacions culturals i socials. Les noves 
generacions, que no havien viscut la guerra, no estaven disposades a acceptar el règim, menys 
amb la informació que arribava de l'estranger. Però el detonant va ser el malestar popular pels 
greus problemes econòmics que tornaven a sacsejar Espanya. 
 
Franco no va poder esquivar el cop i durant el 1957 ja van iniciar-se mesures per reduir les 
despeses públiques. Entre aquestes podem trobar la devaluació de la pesseta, l'augment dels 
impostos directes, el creixement de les importacions i les inversions de capital estranger. 
 
Però a partir de 1964, l'objectiu a assolir va ser fer créixer la indústria privada a partir de fons 
públics i capital estranger. Per consegüent, l'estructura tradicional del país va fer un canvi radical i 
Espanya va industrialitzar-se. El més notable va ser el creixement de la siderúrgia, amb la producció 
de béns de consum i automòbils. L'any 1970 va començar a fabricar-se energia nuclear. 
En el mateix sentit, va modernitzar-se el transport, va millorar-se la xarxa viària i van electrificar-se 
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les línies de ferrocarril. Madrid, que fins aleshores només havia servit de centre administratiu, va 
convertir-se en una capital industrialitzada. Van crear-se moltíssims llocs de treball, que van 
repercutir en un canvi espectacular en l'opinió de la població. 
 
Alhora, va ser convenient un canvi polític. Tot i que la dictadura seguia més viva que mai, la 
intenció era suavitzar-ne els aspectes més totalitaris. Amb aquesta finalitat, van veure la llum la llei 
orgànica de l'estat, la llei d'associacions i la llei de premsa. 
 
 

XII 
 
La dictadura, que havia de ser la salvació després de la misèria de la guerra, desemboca en una 
profunda crisi que deixa a l'Antònia i la Rosa en una pobresa, encara si es pot, més extrema. No hi 
havia manera de què el país avancés, quan les fabriques van començar a remuntar, es trobaven 
amb una barrera: No hi havia prou mà d'obra. Molts homes estaven a la presó, milers i milers, així 
que per solucionar el problema van començar a sorgir maneres per poder reduir les penes. 
 
Els pobles van tornar a omplir-se i a l'Antònia va sorgir-li un bri d'esperança. En Miquel, però, mai 
va voler declarar que creia en Déu ni treballar a la presó com a voluntari, deia que mai treballaria 
per les besties dels franquistes. Això va fer que fos dels últims en aconseguir una reducció de la 
pena, però tot i això va sortir-ne vuit anys avanç34. Les necessitats del país van obligar a buidar les 
presons del tot, encara que els republicans seguien sent perseguits. 
 
Quan en Miquel torna a casa ja no és el mateix, tal com havia augurat l'Antònia. El primer que fa és 
anar a veure l'Eudald, que ja fa un any que va sortir de la presó. L'Eudald serà el seu únic confident 
de les penúries que van viure en aquella cel·la fins molts anys després. 
 
La família, unida de nou, s'esforça per reconstruir de zero la seva vida. En Miquel es posa mans a 
l'obra per seguir construint la casa que la guerra va obligar-lo a deixar a mitges. No vol parlar de la 
presó, vol oblidar-ho tot i, per aconseguir-ho, es busca tantes ocupacions com pot. El veí que 
ajudava a l'Antònia a visitar al seu marit a la presó va aconseguir una feina per en Miquel, a la 
fàbrica de "Can Botei". 
 
Al cap de poques setmanes l'Antònia queda embarassada. En comptes de ser una alegria, quelcom 
que els pot reconfortar i ajudar-los a agafar forces per seguir endavant, ella s'ho pren com una 
desgràcia. "Si no tenim ni per menjar, com hem de cuidar d'una criatura, Miquel?" Ell no se la mira, 
no vol preocupar-se'n. Per sort, la Rosa ja té 13 anys i pot treballar. 
 
Un dia, mentre en Miquel va cap a l'hort, recull unes fustes. Amb elles, construeix un bressol pel fill 
que ve en camí. L'Antònia es posa molt contenta, pensava que el nadó no tindria ni tan sols això. La 
casa ja està gairebé acabada, almenys les habitacions. La Rosa no s'ho creu, per fi tindrà una 
habitació per ella. 
 
Al cap d'uns mesos, mentre l'Antònia compra verdura al mercat, es troba amb una antiga amiga. 
Aquesta li explica que la seva germana ha tornat de l'Àfrica, que allà les coses van molt malament 
des que els nacionals han ascendit al poder. Ella de seguida pensa en el seu pare, que haurà passat 
                                                 
34

 Annex, pàgina 7. Recordem que els veïns es retracten d’aquest acte al cap d’uns anys.  
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amb ell? Li demana a l'amiga si pot parlar amb la seva germana, potser sap alguna cosa. Aquella 
dona recorda perfectament aquell home gros i fort que vivia en un búnquer a la platja i venia 
sabates. Tothom el coneixia, sempre rodejat de militars. Quan la situació es va posar tensa, totes 
les persones contràries al règim van fugir. Aquell home va amagar-se en unes coves que hi havia 
entre les roques de la platja amb dos homes més. Una persona, un cop al mes, els hi portava 
menjar en una barca. Van aguantar així dos anys, fins que un dia algú va adonar-se del viatge del 
barquer i va voler descobrir on anava. Els nacionals els van enxampar, destinant al pare de 
l'Antònia i els seus companys a la mort. L’Antònia no pot evitar les llàgrimes, només fa un mes dels 
successos que li explica aquella dona. Ja mai més tindrà l'oportunitat de tornar a veure al seu pare. 
 
El 4 de juliol de 1943 neix la petita Núria. L’Antònia i en Miquel la miren amb atenció, sembla 
mentida tot el que ha passat des del naixement de la Rosa. Ara ja són quatre. La Núria també els 
mira, riallera, innocent. Encara no ho sap, però molts anys després serà l'encarregada d'ajudar a fer 
que la història d'aquella família s'immortalitzi per sempre.  
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Conclusions 

Com ja havia augurat, la història de la meva família, dels meus avantpassats, només és una mirada 
entre un milió d'un segle que va estar marcat per una guerra entre germans. La guerra va 
emportar-s'ho tot, tant físic com anímic. Va destruir tot allò que la gent corrent havia aconseguit 
malgrat els canvis polítics constants, els estira-i-arronsa del govern respecte a les protestes i 
malgrat una dictadura que va intentar retrocedir els avenços de la població. 
 
Els meus besavis, en Miquel i l'Antònia, van passar-se la vida lluitant per tenir un futur millor. Tots 
dos somiaven a aconseguir coses senzilles que sempre els hi havien sigut vetades. En Miquel volia, 
més que res, una casa de propietat. Va néixer i créixer en el mateix Molí que treballava el seu pare, 
ja que no podien permetre's un habitatge propi. L'Antònia no suportava els problemes que li havia 
portat no tenir els papers en regla. No va estar al registre civil fins que va necessitar un contracte 
de feina quan va entrar a treballar al tèxtil, fet pel qual no va tenir cognoms fins a aquell moment. 
Quan van ser parella, tots dos van lluitar per complir les seves metes, van casar-se cristianament 
tot i no ser creients per assegurar-se que seguien tots els protocols i, quan van poder, van 
comprar-se un terreny i van començar a construir-hi una casa. Tot anava millorant, les seves vides 
semblaven anar cap a la direcció esperada, fins que va arribar la guerra. 
 
Per sort o per desgràcia, les seves respectives infàncies els van preparar per a la misèria, però no 
per a la violència. En Miquel sempre s'havia definit a si mateix com una “persona de pau”, però li 
va tocar marxar al front sense haver agafat mai una escopeta. L'Antònia va quedar-se sola amb una 
nena petita, sense feina i amb una casa a mig fer. Però el pitjor era la por del que estava passant a 
altres pobles i ciutats, de l'arribada de l'exèrcit nacional que ho arrasava tot. 
 
Però la guerra, al final, no va ser el pitjor. El que realment va truncar aquesta família van ser les 
represàlies després de la victòria del bàndol franquista. La postguerra va encarregar-se de castigar 
tots aquells que havien lluitat en contra del dictador. En Miquel va ser jutjat per rojo peligroso, 
després de reconèixer que no creia en Déu, i va passar sis anys a la presó. Durant aquests anys, el 
meu besavi va patir humiliacions per part dels carcellers, va haver de conviure en una cel·la 
diminuta amb déu homes més, sense cap mena d'intimitat, passant fam i set. L'únic consol que 
tenia era conviure amb el seu amic Eudald, amb qui el destí va voler que passes les experiències 
més crues de la seva vida. L'Antònia, a casa, va haver de vendre-s'ho tot. Va quedar-se sense 
mobles, sense plats, sense roba. L'únic que va conservar va ser l'anell de compromís i casament, 
com a record de tot allò que havia sigut i que hauria pogut ser. 
 
Quan en Miquel va tornar a casa, l'Antònia ja s'havia muntat una vida a la seva mida. En Miquel va 
decidir no tenir mai més cap preocupació, no posar-se en cap problema i viure la resta de la seva 
vida exactament com ell volia. Els derrotats com ells, però, van seguir vivint amb por durant molt 
de temps. Totes les llibertats que el principi de segle els havia comportat van ser dissoltes i ells van 
haver de refer els seus pensaments i mesurar els seus actes i les seves paraules. Refer una vida és 
difícil, però refer-la en contra dels teus ideals és gairebé insuportable. En aquestes circumstàncies 
va néixer la meva àvia, la Núria, una dona que, tot i no haver viscut la guerra, n'és la seva 
conseqüència. Ara, després d'aquest treball, puc entendre perquè ella sempre explica les històries 
del seu pare i la seva mare com a pròpies. Ara entenc millor el sentiment que li arrela. Quan ella va 
néixer va conèixer una mare dura, trista, preocupada. El seu pare ja era un home "fet i deixat 
estar", no volia problemes ni preocupacions, un home llunyà. Però darrere d'aquelles persones 
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trencades s'amagava una parella que sempre havia lluitat, que s'estimava, que gaudia de la vida i 
l'un de l'altre. La guerra va destruir-ho tot, cases, monuments, pobles sencers. Però el més dur és 
veure com va destrossar les persones. 
 
El treball exalta els veritables herois de la guerra, els supervivents que més hauríem de recordar: la 
gent corrent. D'un bàndol o de l'altre, totes aquelles persones que, com els meus besavis, van 
suportar la guerra i van començar de zero amb tots els càrrecs que això comportava, són a qui 
devem memòria. Cap llibre d'història parlarà d'ells, persones destinades a morir en l'anonimat i en 
l'oblit. Cap d'aquests llibres remarcarà la vida quotidiana de la població, aquells fets tan reals i tan 
palpables que fan mal, que fan que puguem imaginar-nos a nosaltres mateixos en les cruentes 
situacions que el passat segle va obligar a viure als nostres avis i besavis. El meu treball, al final, vol 
reivindicar aquesta versió dels fets, la versió de la gent corrent que no trobarem a cap llibre 
d'història. Com vivien la vida abans de la guerra i com van haver d'aprendre a suportar-la quan la 
guerra ja havia acabat. 
 
La meva àvia, després de llegir el treball, diu que sembla que les persones que hi apareixen no 
siguin les mateixes que ella va conèixer. La realitat és una cosa quan la tenim a dins i una altra quan 
ens la plasmen al davant. I és curiós com, sovint, quan la veiem reflectida en quelcom palpable és 
quan més ens costa d'acceptar. D'aquesta manera sé que he aconseguit almenys una part del que 
em proposava; explicar fidelment la història dels meus avantpassats, tal com ella mateixa m'ha 
narrat tantes vegades. Llàstima, però, que el que ens queda després de tot sigui tant trist, un retrat 
de com la Guerra Civil va truncar una família.  
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