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Barcelona-21-XII-2003. 
 
          Començaré dient que és la meva néta Meritxell qui m’ha insistit sense 
parar per tal que fes aquest escrit. Diré també però, que tinc la memòria 
d’una persona gran (73 anys) i la tasca és més difícil, però faré el que 
bonament pugui. 
 
           Els meus pares. El meu pare era de Cardona, fill de Clemència Ribó, i 
d’Ignasi Castellà (Nassi). Ells eren de Manresa però feia molt temps que 
vivien a Cardona. Era el segon de tres fills, el gran es deia Antoni (Tonent, o 
Castellà ) i era el farmacèutic del poble,  el petit es deia, Joan (al poble li 
deien Joanet). 
 
           Juntament amb el meu pare tenien una fàbrica de xocolata i 
caramels a Barcelona amb diversos treballadors contractats. 
 
           El primer a casar-se va ser l’Antoni, amb la Mercè i van tenir tres 
fills: el Tony, la Roser, i el Jordi. La Roser es va morir de nena i el Jordi 
també, quedant la mare  tant tocada, que va perdre la salut i no passant 
gaire  temps també es va morir, deixant al marit i al fill, completament 
destrossats. Al cap dels anys es va morir el pare i més tard el fill. 
 
          El segon a casar-se, va ser el meu pare, amb qui seria la meva mare, 
Maria del Pilar Chueca. Varen tenir tres fills: jo, que sóc la més gran, i dos 
nois bessons, però de nosaltres ja en parlaré més endavant. El fill petit, en 
Joan, es va quedar solter, però cal destacar que era un home molt guapo. 
L’àvia Clemència era una santa dona molt estimada per tothom; una àvia de 
les que bèstia del temps: de negre i fins als peus, amb un davantal també 
negre i gairebé tan llarg com el vestit. Una mica de pell arrugada però molt 
poc, el cabell blanc com la neu, que pentinava amb un monyet que, fins i tot 
era graciós, de tan ben fet, i que se’l feia sense mirar-se al mirall. Per 
sortir al carrer i per pujar al poble (vivien al Raval ) sempre es posava el 
clàssic mocador negre, costum de l’època en què va viure. Era d’alçada 
normal però el pas del temps la va fer més petitona, tot i que la bondat que 
tenia seguia sent molt gran. 
 
          L’avi Ignasi en canvi, era més baixet i una mica rabiüt, diguem que 
tenia una mica de mal geni, però no per això deixava de ser una gran 
persona. Estimava molt a la seva esposa i a tota la meva família, recordo que 
la meva mare, m’havia dit que l’encarregada de arreglar-li la barba. Era molt 
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presumit i lluïa una bonica barba blanca que era ella qui arreglava quan 
coincidia que estava amb ells. 
 
          No puc recordar els anys que tenien ni tansols quan es varen morir, el 
que sí que us puc dir es que l’avi va morir molts anys abans que l’àvia. 
Nosaltres els anomenàvem el iaio i la iaia, unes excel·lents persones a les 
que recordaré tota la vida. 
 
          Pel que fa a la meva mare, he de dir que era nascuda a Saragossa, i 
que els meus avis...bé, el meu avi, era nascut al un poble aragonès anomenat 
Ainzón. La meva àvia, em sembla que també era aragonesa però no ho 
recordo ,no la vaig ni conèixer. Pel que he pogut sentir va morir molt jove de 
tuberculosi. La meva mare deia que va ser una anèmia , però crec que ella ni 
la recordava de petita que era quan es va morir. 
  
          Aquest avis materns varen tenir dos fills més. Dos nois, el gran que 
es deia Josep (Pepe), i el segon que es deia Lluís (Luis). En quedar-se el meu 
avi viudo tan jove i amb tres fills tant petits, va poder col·locar a la meva 
mare a l’orfenat de Sant Josep de la Muntanya. Allà hi passaria uns anys, 
mentre que els dos nois els va anar trampejant com va poder. Al cap d’un 
temps  es va tornar a casar, amb l’Elisa, una dona de gran caràcter alta i 
ferma, es pot dir que més que l’avi. Al cap de poc temps ja varen començar 
els problemes, les baralles i més baralles, pallisses i més pallisses, un 
veritable drama. Jo mateixa en puc donar fe ja que els havia vist en més 
d’una ocasió i la situació era difícil i lamentable. 
 
          Quan els meus pares es varen casar, varen anar a viure al carrer de 
Tapioles tocant a l’església de Santa Madrona. Allà hi varen passar dos anys 
sense fills, però finalment els va arribar el primer. Aquesta era jo, una nena 
preciosa i bonica com poques hi ha hagut al món (ja veieu que ho dic de 
broma, però és veritat que era molt maca ). 
 
          Als cap de tres anys varen néixer els meus germans, dos nens 
bessons que pesaven tres quilos cadascun, Déu n’hi do oi? El Jordi i el 
Francesc (Cisquet). En aquest moment els meus pares tenien previst 
canviar-se de pis per anar ha viure al carrer de la Lluna número 4, segon 
segona i amb la meva mare molt malalta i amb molta febre, degut al part, i 
els meus germans amb 12 dies, i jo amb 3 anys , i amb el servei d’una 
ambulància la meva mare va ser traslladada al nou pis, i amb ella tots els 
demés. Tot just fet el canvi, el meu germà Jordi amb només 12 dies va ser 
operat d’una hèrnia, amb perill de la seva mort, però gràcies a Déu tot va 
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sortir bé. Tots hem anat creixent i ara, com he dit al començament, jo tinc 
73 anys i ells 70.  
 
          Els avis i els pares anaven creixent i nosaltres també. Tot era una 
bassa d’oli fins que va començar la guerra, una guerra que va ser la ruïna de 
moltes famílies, no ja materialment, sinó moralment. Hi va haver una gran 
mortalitat que fa tremolar només de pensar i a nosaltres ens va tocar de 
ple, però això ja ho explicaré més endavant. 
 
          La vida dels primers anys al carrer de la Lluna era molt tranquil·la. A 
casa hi havia molta tranquil·litat i bon ambient, els veïns eren molt macos, 
tots érem com una família. Els veïns del 3r 1a, per exemple, eren una família 
que havien tingut al meu pare de dispeser i ens estimàvem molt tots 
plegats. Eren la senyora Amanda, el senyor Pepe, el Rosendo, l’Eduard i una  
nena de qui tampoc no recordo el seu nom. Més tard va venir a viure amb 
ells una tieta, era germana de la senyora Amanda. 
 
          Els altres veïns també eren molt macos. La senyora Pepita del 4t 1a,  
la senyora Pepita del 4t 2a casada amb l’Amadeu, la família Pujol,  la 
senyora Merceneta i marit...  Uns senyors que tenien una treparia i un fill 
adoptat,  i els dos entresols eren ocupats per un matrimoni una mica gran 
que vivien a la porta primera i a la segona hi tenien un col·legi del qual ells 
eren els professors. Més tard es moriren i els pisos varen ser ocupats per 
una filla de l‘amo de la finca i per un matrimoni que també tenia negocis, 
entre ells, unes botigues de draps. Més endavant la gent es va anar morint i 
els veïns van anar canviant. Ara seguim sent amics, amb uns més que amb 
d’altres, però cadascú a casa seva. 
 
          Ara voldria tornar els anys que es corresponen a quan els meus 
germans i jo érem petits. Com ja he dit al principi, a casa tot anava molt bé, 
la meva mare es va recuperar del part del meus germans, i el meu germà 
Jordi,  
es va posar bé de l’operació que li varen fer quan tenia  dotze dies de vida, 
una hèrnia estrangulada. Varen haver-hi molts problemes, però gràcies a 
Déu, tot es va poder solucionar. 
 
          Els meus pares tenien uns amics, la família  Rosa Serrano i Joan 
Andrés. Eren un matrimoni amb dos fills, el Juan i el Pepe. Aquest, amb el 
pas del anys, passaria a ser el meu cunyat ja que es va casar amb la germana 
del meu marit Josep. Molt sovint jo passava alguns dies amb ells, vivien a 
Verdum i tant el matrimoni com els fills, m’estimaven molt, i jo m’hi trobava 
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molt bé amb ells. Anaren passant els anys i nosaltres anàvem creixent, però 
ens va arribar el moment de patir, va venir la guerra, la maleïda guerra, i 
amb ella els  bombardeigs. Els homes al front a  “defender a la patria” cosa 
que va representar una mortalitat impressionant. D’una banda els homes 
perquè anaven al front i els nens i dones, perquè els atrapaven les bombes. 
Recordo que quan passava la “pava” (un avió que anava deixant al cel una 
mena de fil blanc) tothom sabia que es preparava un bombardeig. Gairebé 
tots els veïns venien a casa nostra com si anessin al refugi.  Un dia, una 
veïna va baixar amb les calcetes a la mà! La gent no sabia què fer. Alguns 
anaven als refugis, d’altres al metro... alguns fins i tot hi anaven amb els 
matalassos. Així va passar un any, i els bombardeigs cada vegada eren més 
sovint i més esgarrifoses. El meu pare, junt amb el meu tiet Joan, tenien (i 
hi treballaven) una fàbrica de caramels i xocolata al carrer de Reina Amàlia 
(ja ho he comentat abans). Hi tenien alguns treballadors i sempre hi havia 
bon humor, ja que el caràcter dels dos germans no podia ser més maco. Amb 
tot això, l’horrorosa guerra anava matant i matant... recordo que el dia 17 a 
la nit els avions assassins venien cada dues hores a matar i destruir tant a 
persones com a cases. El meu pare tenia per costum venir a casa cada 
vegada que hi havia hagut un bombardeig, volia saber si tots estàvem bé i si 
estàvem vius. És dur dir-ho així, però es la realitat. Volia veure amb els 
seus ulls que no ens havia passat res.  
 
          Aquest dia, el meu pare i el meu tiet anaren a treballar, per entrar a 
les 6 del mati, just després que acabés un dels bombardeigs (per cert al 
costat de casa). A les 8, hi va haver un altre bombardeig, i el meu pare, va 
venir al moment just que acabés. Tots estàvem bé, però molt espantats. Els 
meus germans eren petits i no sé si s’adonaven gaire de la situació que 
estàvem vivint. I a les 10 del mat(hora fatídica per a nosaltres) varen 
tornar a venir els maleïts avions, deixant un regueró de bombes, que les 
anaven caient com si fossin paperets de colors (mala comparació ). Una 
d’aquestes va caure a la fàbrica del meu tio i del meu pare, i com podeu 
endevinar, en aquesta ocasió el meu pare no va venir ha veure si ens havia 
passat alguna cosa. Ell era mort i ben mort. La bomba li va caure al damunt 
separant-li el cap del cos, el meu tiet, just en aquell moment, obria la porta 
per entrar a la fàbrica, venia d’esmorzar. Era la seva costum, la d’esmorzar 
en un bar molt a prop de la fàbrica. En un principi tot el veïnat va creure 
que la bomba no havia tocat l’edifici, però la realitat era una altra. Els dos 
germans, juntament amb els treballadors, havien mort. Tots menys una noia 
(que va viure per sempre més amb metralla en un dels genolls) i el lloro; 
perquè també tenien un lloro que els amenitzava les hores del treball. No us 
puc dir com es deia perquè no ho recordo. 
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          A casa nostra, amb el pas de tanta estona sense que vingués el meu 
pare per veure com estàvem després del bombardeig, començava haver-hi 
neguit. La meva mare estava molt nerviosa, i jo, que ja he dit que tenia 7 
anys, també estava ben espantada. El temps anava passant i el meu pare 
sense venir... recordo que en l’angoixada espera, va arribar el meu avi, i en 
veure la situació que vivíem en aquells moments, va anar ha veure si havia 
passat alguna cosa. Va trigar molt a tornar i finalment va venir amb la 
malauradament esperada notícia: el meu pare i el meu tio havien mort en el 
bombardeig de les 10 del matí.  
 
          Podeu mirar d’imaginar-vos el que en aquells moments va passar a 
casa, però mai no podreu saber fins a quin grau era la desesperació de tots, 
fins i tot dels veïns. Ara que el que estava passant la meva mare... era 
horrorós. Es va posar a cridar i, desesperada, va sortir a l’escala... volia 
marxar... es... es... no sé el que volia però els veïns i el meu avi, traient 
forces d’on no les tenien la varen poder agafar i entrar-la a casa. Era 
desesperant, els meus germans estaven agafats a les cames del meu avi, i jo 
plorava, i plorava encara més veient com estava la meva mare i pensant que 
ja mai més no podria veure al meu pare.  
 
          El meu avi va anar avisant a la família i al cap de poca estona va 
arribar el meu tio Lluís, germà de la meva mare. Ningú no sabia el perquè de 
les coses, aquell perquè que més tard aniríem repetint també, sense cap 
consol, en tenir més difunts a la família. Però això ja ho anirem veient més 
endavant. 
 
          El meu tio va voler anar a veure com estaven les coses al carrer Reina 
Amàlia i va tornar amb tota classe d’explicacions. La fàbrica era un munt de 
runa, els morts encara eren colgats, i amb ells un bon grapat de diners que  
tenia guardats el meu tiet, per si feien falta per fer pagaments, o 
imprevistos que es  poguessin  presentar. Però la pitjor notícia era que 
l’endemà la meva mare havia d’anar a l’Hospital Clínic  per a reconèixer els 
cossos del meu pare i del meu tiet. La cosa es presentava molt dura però 
s’havia de fer si volíem que els dos cossos fossin enterrats al nostre nínxol. 
Així és que el dia 18 a les deu del mati, la meva mare, acompanyada per no 
se qui (no ho recordo) va anar al Hospital Clínic. Es veu que va ser molt fort, 
ja que els morts eren tants, i estaven tan destrossats, que es feia 
totalment impossible la seva identificació. Tot i això, la voluntat divina la va 
fer forta i, cansada de tant anar amunt i avall sense cap resultat (els morts 
eren estirats a terra, l’un al costat de l’altre amb la roba destrossada  i 
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molts completament despullats ) es va adonar del següent. Un dels difunts, 
que portava els calçotets esquinçats, tenia a cada costat dels camals, tot i 
que gairebé no es llegia, les inicials del meu pare, una F. i una C. de Francesc 
Castellà. Els duia brodats perquè el meu tiet també vivia amb nosaltres i la 
meva mare, a punt de cordonet la meva mare marcava la roba interior. Va 
ser l’única senyal possible per reconèixer el meu pare, ja que tenia el cap 
separat del cos i....ves ha saber si aquell cap era el d'ell, o no, ja que estava 
ben aixafat. En acabar aquestes diligències, la meva mare i els qui 
l'acompanyaven varen demanar de reconèixer el meu tiet, però els varen dir 
que encara no havien portat a tots els morts i que hi tornes al matí següent, 
que segurament ja hi serien. 
 
          Al mati següent, la meva mare i el meu avi varen tornar l’Hospital 
Clínic, però encara no els havien dut. Els varen dir que hi tornessin a la 
tarda i a la tarda, tornaren a armar-se de valor i hi varen tornar. La 
resposta va ser que no hi havia cap cadàver, tots eren a la fossa comuna. Ja 
podeu imaginar-vos el que això va representar per la meva mare. El meu tiet 
era a la fossa comuna.... 
 
          Es va fer l’enterrament i nosaltres vam quedar orfes de pare, jo amb 
7 anys i els meus germans amb tres. 
No puc descriure el gran drama que estava passant a Cardona. La meva àvia, 
Clemència, mare del meu pare, acabava de perdre dos fills al mateix dia i al 
mateix moment, segurament que jo hi seria present quan li ho van dir, però 
amb el pas dels anys no puc recordar-ho però sí imaginar-m’ho. En aquella 
casa tot devia ser dolor i més dolor, llàgrimes i més llàgrimes... una forta 
desesperació. 
Amb tot això, la guerra anava seguint, i les bombes anaven caient. Barcelona 
tremolava cada vegada més, i les esglésies eren cremades i els sacerdots 
morts o tirats per terra sense contemplació. Nosaltres som de la Parròquia 
de la Mare de Déu del Carme, i el nostre rector va ser portat pels carrers 
colpejat i arrossegat, escopit i difamat davant les riotes dels no creients. 
 
          Passats uns dies, la meva mare va arribar a un acord amb el seu pare i 
la seva madrastra (la tia Elisa ). Ells es farien càrrec del pis on vivíem i 
nosaltres quatre aniríem a Cardona, ja que a la meva mare se li feia gairebé 
impossible seguir endavant amb la situació en què es trobava. Aquest acord 
era perquè no hi podia haver pisos buits, de seguida el sometent se’n feia 
càrrec i et deixaven al carrer.  
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          Així ho vàrem fer. Els meus germans es quedaren a Cardona i la meva 
mare i jo de tant en tant anàvem a donar una volta per casa. Un cop ja 
instal·lats a Cardona, la meva mare es va posar a cosir per la gent, i com que 
els diners no tenien cap valor perquè a les botigues no hi havia de res, doncs 
un li portava una col, un altre unes patates i així anàvem tirant El menjar 
era molt escàs i es pot dir que gairebé no n’hi havia. Nosaltres teníem la 
gran sort de viure al damunt d’un forn, i el pa no ens va faltar mai.  
 
          Nosaltres, la canalla, la nostra distracció principal era jugar al carrer 
a “pam i oi” (oi era el forat). Aquest joc consisteix a fer un foradet a terra 
on es posen unes boletes. Amb una pedra no gaire gran es mira de poder 
treure alguna de les boletes, o bé, si et quedes a un pam de la pedra del 
company, aquest t’ha de donar una boleta. El millor era que hi podien jugar 
com més nanos millor. Però com que ningú no tenia boletes ni res per a 
poder jugar, no sé qui va fer el gran invent: jugar amb mongetes! No 
importava ni la mida ni el color, ara bé,  si eren de les grosses es podien 
canviar per dues o tres de més petites. Recordo amb enyorança que la meva 
àvia ens deia: “vosaltres sempre que en tingueu de grans, bescanvieu-les, 
que quan en tinguem per tots les farem un dia per dinar”.  Així va ser. Si 
sabéssiu amb quina afició jugàvem... només anàvem per poder guanyar i 
poder menjar un dia les suculentes mongetes que ens farien descansar de 
les guixes plenes de corcs, i del blat pelat i bullit, que tant fastigós 
trobàvem.  Però com que diuen què el ventre porta a les cames... no ens 
quedava més remei que menjar el que amb tant de sacrifici ens costava 
d’aconseguir. 
 
          En morir el meu pare i el meu tiet, la meva mare ens va vestir de dol 
rigorós. Ja podeu imaginar-vos-ho, dos nens de tres anys i una nena de 
set....era una cosa tan trista que encara ara, quan miro la fotografia que 
tenim, fins i tot em venen ganes de plorar, tant petits i sense pare. 
Nosaltres però, només teníem la fal·lera de jugar a les mongetes, i el dia 
que podíem menjar-les, per nosaltres era festa major. Ara que ja podeu 
pensar que no totes quedaven cuites per un igual. Sempre n’hi havia alguna 
que quedava dura com una pedra, però per això teníem uns bons queixals, 
cosa que ara no tant... 
 
          El temps anava passant i nosaltres anàvem creixent, però la situació i 
la guerra anava seguint. De moment a  Cardona no venien a bombardejar, 
però tot va arribar. La meva mare i jo anàvem venint de tant en tant a 
Barcelona per a donar una mirada al pis, i l’única cosa que ens trobàvem eren 
les baralles dels meus avis, que posaven la pell de gallina. 
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           Quan veníem sempre portàvem alguna cosa de menjar, si es que 
teníem algo... però com que en baixar del tren hi havia una mena de duana 
que revisava a tothom, si no podies "escapolir-los" t’ho prenien tot. Et 
quedaves amb molta ràbia i et feia maleir-los i tot. En un d’aquests viatges, 
va venir a casa un senyor que ens va portar una caixa plena de bitllets del 
banc. Estaven tots bruts i rebregats, i eren tots de sèrie. Això volia dir que 
eren dels que havien deixat com a bons després de la caiguda de la IIa 
República. Molta gent es va trobar que per diners que tinguessin, no els van 
servir de res ja que els varen donar per dolents. Es deia que de l’únic que 
podien servir era per  a empaperar les parets. Aquests diners que ens van 
portar s’havien trobat a les runes de la fàbrica, i ens van dir que ens 
corresponien a nosaltres. La meva mare, després de donar-li les gràcies, el 
primer que va fer va ser portar-los a Cardona, a la meva àvia, ja que eren 
diners de la fàbrica i per tant del meu pare i del meu tiet.  Com que ja he 
dit que era solter, pertanyien a la mare i a nosaltres però com que els 
moments no eren propicis per repartir els diners, (ja que les morts eren 
molt recents) el meu tio, el farmacèutic de Cardona es va oferir per 
guardar-los a  la rebotiga de la farmàcia.  Tant l’àvia com la meva mare van 
confiar plenament en ell perquè no sospitaven què més endavant serien 
estafades. 
           
          Amb tot això, anaven cridant soldats per a anar a la guerra, i va 
arribar el dia en què li va tocar el torn al meu tiet, el germà de la meva 
mare. Era l’únic que tenia ja que el germà gran, el que es deia Josep ( Pepe ) 
va morir a causa d’una operació de les amígdales que li varen fer, quan tenia 
34 anys. Per tal que li quedés més polit, va dir l’operador, el va arranar tant 
que li va tallar una vena del coll. Un cop cosida el va enviar cap a casa seva, i 
al dia següent, quan anaven ha a la visita, li va venir una mica de tos que li va 
obrir la vena cosida tot caient dessagnat al moment. Deixava dona i dues 
filles petites. 
 
          Tornem a la qüestió de la guerra. El meu tiet, era molt covard, 
incapaç de matar una mosca, però va haver d’anar al front. El primer que va 
fer en arribar al seu destí, fou escriure una carta a cada casa: a la seva 
dona, a la seva germana (la meva mare ) i a la seva cunyada.  Totes tres 
varen contestar a volta de correu, però als pocs dies les cartes van tornar 
als seu origen amb una nota que deia: desaparecido. No cal que faci cap 
comentari sobre el tema, tos vàrem témer el pitjor, i ningú no estava 
equivocat. Als pocs dies la seva dona rebia tota la documentació del seu 
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marit, dient-li que havia mort a causa d’una bala perduda a la batalla del 
Segre. 
 
          La desolació anava en augment a tota la família. Un dia la seva viuda, 
repassant els papers que li havien enviat amb la documentació, hi va trobar 
una llibretera en la qual hi havia escrita una direcció, i ella, sense dubtar ni 
un moment, va telefonar al número que portava l’escrit. Un cop s’havia donat 
ha conèixer, la persona de l’altre cantó del telèfon li va dir que l’havia que 
perdonar, però que ja l’aniria a visitar i li donaria tota classe d’explicacions. 
Així ho va fer. 
 
          Amb molt de neguit va arribar el dia esperat, va arribar el senyor 
que portava les notícies exactes del que havia pogut passar. Sí, el meu tio 
era mort i ben mort, diu que quan els varen portar al front, ell i el meu tio 
es varen intercanviar les adreces per tal que si a algun d'ells els passava 
alguna cosa, que l’ altre pogués avisar a la família, però era tan dolenta la 
notícia, que ell no s’havia vist capaç de dir res. 
Doncs bé, va dir que el meu tio era un home molt valent (això no era veritat) 
i que durant la batalla una bala perduda el va matar. Ja podeu imaginar-vos 
la situació, la meva tia i demés es varen fer un tip de plorar. Feia dies que 
ho sabien, però guardaven una engruna d’esperança. Tot i això, la viuda amb 
un impuls d’incredulitat, es va posar ferma i li va dir: "miri amb tot el que 
vostè m’ha dit i explicat, jo no crec que el meu marit sigui mort". D'aquesta 
manera va deixar parat al visitant i als qui l’acompanyaven. 
          Sense gaire preàmbuls més el senyor es va posar dret i es va 
acomiadar correctament. Va marxar ben preocupat per la situació en què 
deixava a la incrèdula viuda. 
           Passaren uns dies i... sabeu què va fer la meva tia ? Va començar a 
anar a tiradors de cartes, a vidents i espiritistes i tothom li deia que el seu 
marit era viu. Ella anava agafant cada cop més esperances i cada vegada 
més  hi anava deixant més i més diners. Les pitonisses la veien venir i cada 
cop més li anaven dient que el seu marit era viu. Recordo que explicava que 
un dia, mentre estava en una de les sessions li varen dir:" Miri, ara estic 
veient el seu marit, assegut en una pedra molt gran, té el braç recolzat 
sobre el genoll i al damunt de la mà hi te el cap... està molt trist perquè 
esta pensant en vostè. Li puc ben assegurar que el seu marit no és mort". 
          Com a aquesta anècdota, si és que se'n pot dir així us en podria 
explicar moltes més, però heu de pensar que jo era una nena i que moltes 
coses no les puc recordar per molt que hi pensi. 
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          Ella i el seu fill varen seguir amb l’esperança fins que amb el pas del 
anys va veure que la realitat era una altra, i es va decidir a tramitar els 
papers de viduïtat. 
 

*                       *                       * 
 

          Ara voldria fer un incís en aquesta narració i us diré el per què: avui 
som a dia 26 de gener de 2004, i justament avui fa 65 anys que les tropes 
del General Franco feien la seva entrada a Barcelona. Jo, no hi era (ja 
sabeu que estàvem a Cardona ) però pel que m’han dit es veu que tota 
Barcelona va sortir al carrer per veure tot el moviment que va organitzar-
se. Els uns deien què ara ja es podria anar a missa , els altres que ja hi 
hauria pau i menjar... però de menjar poc. S’esperava que tindríem de tot 
però precisament absolutament tot va ser racionat. De pa una barreta 
petitíssima al dia i per persona, el sucre, l’oli, la farina i un llarg etcètera. 
Per tal de poder tenir accés al racionament ens donaven unes llibretes amb 
tot de quadrets, on havíem d'apuntar el número que teníem assignat. Sense 
aquest requisit no tenies opció a res. Molta gent, quan es moria algun 
membre de la família, no deia res, i si passava molt millor. Aleshores 
continuaven agafant tot el racionament del difunt. Nosaltres a casa, teníem 
dues llibretes de dos difunts (una del meu avi i l'altra de la mare de la tia 
Elisa) i vàrem tenir sort, molta sort, ja que mai no es va descobrir. Així,  
cada dia teníem les seves racions de pa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Aquesta manera de fer va durar molts anys, i jo amb el pas del temps 
em vaig casar. En quedar en estat, em varen fer una llibreta de “gestación “ 
que en deien, i cada dia, podia tenir una barreta més de pa, i cada setmana 
una micona de farina i el que toqués del racionament. 

Cartilla de 
racionament 
de pa (1952) 
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Aleshores va ser quan  va començar l'estraperlo. No sé com devia fer-ho la 
gent que s'hi dedicava, però venien pa, tabac i moltes coses més i així es 
guanyaven la vida. Ara bé, si la policia els agafava els prenia tot i els 
portaven a comissaria. Tot era molt complicat i esgarrifós, però era el 
sistema de viure que teníem en aquella època. 
 
          Tornant a la guerra, entre els dies 16 i 18 de març de 1938, 
Barcelona va patir un dels bombardeigs més forts de tota la guerra civil 
espanyola. Durant tres dies, les forces feixistes italianes van atacar 
ininterrompudament la ciutat de Barcelona, sense dirigir-se a cap objectiu 
concret. Alguns ciutadans es protegien dels atacs aeris en refugis 
improvisats, mentre que d'altres fugien cap als afores de la ciutat. A més 
de les víctimes humanes (els diaris parlaven d'un miler de morts i  
moltíssims ferits) molts edificis, sobretot al Casc Antic i a l’Eixample, 
varen quedar malmesos. Molts estaven completament ensorrats, i a d’altres 
només els quedava una paret de dalt a baix. Recordo que, molt a prop de 
casa nostra, entre les moltes casés ensorrades que hi havia, en va quedar 
una que només va mantenir la part en què hi havia els wàters. Justament en 
aquell moment un senyor estava fent les seves necessitats i... pobre home! 
Va quedar assegut al wc i completament al descobert. La mateixa impressió 
i la mateixa por el van deixar immobilitzat i el varen tenir que rescatar els 
bombers. 
Tos sabem que de les guerres no se'n pot esperar res bo. Ben al contrari, 
morts, ferits, destrucció, fam i patiment. Infants sense pare o mare, o cap 
dels dos, pares sense fills, i un llarg etcètera que no acabaríem mai. 
 
          Aquests terribles bombardeigs del més de març a Barcelona, es van 
iniciar la nit del dia 16 i varen durar fins a la tarda del dia 18  amb molt 
poca estona d’interrupció. Fou per tant, una acció molt continuada, tant de 
dia com de nit. Crec que els avions que varen ser la causa de tanta 
mortaldat eren d’Itàlia i d'Alemanya. 
 
          Uns dels edificis que també quedar afectat va ser l'església de Sant 
Felip Neri, la Catedral, l'Escola Industrial, el Palau de l’Agricultura de 
Montjuïc i l’edifici de la Universitat de Barcelona. Guardo un retall de diari 
en què l’ambaixador alemany a Salamanca, personatge que evidentment no 
era gens sospitós de tenir simpatia per Barcelona, feia aquest informe: 
He sabido que los ataques aéreos sobre Barcelona efectuados hace unos 
dias por bombarderos italianos han sido literalmente terribles. Gairebé 
todos los barrios de la ciudad han sufrido. No hay ningún indicio de que sé 
hayan querido tocar objetivos militares. Centenares de casas y calles han 
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sido destruidos por las bombas, que evidentemente tenian un poder de 
destrucción muy particular. 
Sé han contado hasta ahora 1000 muertos, pero sé presume que numerosos 
cadávere,están aún entre los escombros, el número de heridos, sobrepasa 
los tres mil. Parece que una bomba ha matado a toda una fila de mujeres 
que hacian cola para la distribución de leche, y que otra, caía en una boca de 
metro, ha destrozado a la gente que sé había refugiado en ella. 
 
          La meva mare va fer posar una esquela al diari "La Vanguardia" en la 
que deia:  
 
Els germans  JOAN I FRANCESC  CASTELLÁ I RIBÖ, han mort, víctimes 
del bombardeig del dia 17. Els sués desconsolats. Esposa per part de, 
Francesc fills Núria, Francesc i Jordi, mare Clemència, germà Antoni i 
demés família, assabenten a llurs amics que l’enterrament tindrà efecte 
avui, dimecres, a les onze del matí, al Cementiri  Nou, on estan dipositats 
els cadàvers. 
 
          Però de cadàver només hi havia el del meu pare, perquè com ja he dit 
anteriorment el meu tiet  va anar a la fossa comuna. El que no recordo prou 
bé és si la meva àvia va saber mai on havia anat ha parar el seu fill Joan, o 
si sempre va pensar que els dos germans estaven enterrats junts. 
 
          En aquell temps, i durant uns anys, les persones grans tenien Cèdula 
Personal, en comptes de Carnet d’Identitat. La del meu pare era deia així: 
 
 GENERALITAT de BARCELONA—tarifa 3ª-classé-10- pesétes-12 / Nº 
30523 /any- 1937 /AJUNTAMENT de BARCELONA / FRANCESC 
CASTELLÁ RIBÓ / BARCELONA de 39 any d’edat, estat casat 
/JORNALERO domicili LLUNA 4 pis 2º 2ª resident a aquesta població /a 
28 de desembre de 1937. Estava firmat per ell i  per el recaptador. 
 
La Cèdula Personal de la meva mare deia: 
 
GENERALITAT de BARCELONA- tarifa 3ª classe 1 3- pessetes 1 cèntim  / 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / nº 39880 /PILAR CHUECA GIL / 
ZARAGOZA  de 30 anys d’edat estat  casada /  domicili Lluna  4- 2º2ª /28 
desembre  1937. Firmat per ella i per el recaptador. 
 
          Poc es pensaven què al cap de tres mesos el meu pare ja seria mort.... 
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          El certificat de treball del meu pare era així:  
 
CERTIFICAT DE TREBALL / Nom i cognoms del treballador: Francisco 
Castella Ribó  /Natural de Cardona  / Província de Barcelona  /Adreça 
actual, carrer de la Lluna 4-2º-2ª  /edat  39 anys  / estat casat  / sexe  
masculí  / Ofici i professió   fabricació bombons  /Especialitat  Oficial  / 
Salari  noranta i cinc pessetes setmanals  /Empresa on treballa  Joan 
CASTELLÁ RIBÓ  /Treballa continuat o no ? 40 hores setmanals  / 
Barcelona, 24 de juny de 1937   / Signatura del responsable Francesc 
Castellá,  i li segueix un segell (que no es llegeix bé.) 
 
          Darrere d'aquest document hi posa  Tipografia “ AL TIMBRE 
CATALÀ “ / Pau Claris, 26 / BARCELONA.   
 
          Nosaltres, com ja he dit, en morir el meu pare havíem anat a Cardona 
a casa de la meva àvia. Al poc temps, la meva mare va venir a Barcelona i va 
tornar amb una de les meves cosines, la petita que es diu Conxita (CHITA ). 
Va quedar-se amb nosaltres dos mesos, i es va engreixar deu quilos. Quan la 
seva mare la va veure no la coneixia. 
          La situació era dolenta, però a Barcelona encara ho era més. Això si, 
ens havíem de guanyar les garrofes. De bon matí ja sortíem cap al bosc a 
recollir pinyes per a poder fer foc (foc a terra ). L’àvia portava un sac dels 
més grans, encara sembla que la veig... gairebé no podia portar-lo. Nosaltres 
en portàvem un de més petit. Recordo un dia que vàrem sortir tots  per 
mirar si alguna casa de pagès ens volia vendre alguna cosa (patates, ous...) 
Però la gent de pagès no volia vendre res, i en una casa ens donaven una 
patata, en una altra un ou, en una altra una ceba....i així, com aquell qui diu, 
vàrem agafar el retorn cap a casa. 
 
          Camí cap a casa, vaig trobar un tronc molt gran, més ben dit, una 
branca de pi enorme, i sense pensar-ho gens, el vaig agafar, i me'l vaig 
carregar com vaig poder. Encara no havia caminat ni tres passés, que tronc i 
jo érem per terra, quedant gairebé colgada per les branques. En aquell 
moment, la meva cosina es va adonar que jo no seguia amb ells, i va 
començar ha mirar per tots cantons. Quan va descobrir que jo estava 
sortint de sota d’un arbre, aleshores tot van ser rialles, però la veritat és 
que a mi no  em  va fer gens de gràcia. En arribar a casa estàvem tots 
rendits de caminar, i ben ensorrats de no haver pogut portar res a casa, 
quan gairebé havíem anat a demanar caritat. Era la guerra.  
 
(Mentre escric aquestes ratlles, ha fet 66 anys que va morir el meu pare.) 
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         La guerra seguia i cada cop més els homes havien d'anar a la guerra. 
Les quintes anaven agafant a la gent més jove, fins que va arribar la quinta 
del biberó (que es va anomenar així per com de joves eren els qui havien de 
marxar al front). Fou en aquest moment que cridaren al meu cosí, el fill del 
farmacèutic (el meu tio.) Doncs bé, ell no volia estar al front i no sé si varen 
ser tres les vagades que se'n va escapar, però de nou havia de tornar a la 
guerra. Recordo que explicava que en una escapada anava caminant per la 
via del tren, quan de sobte va veure que aquest li venia de front, i l'única 
solució era estirar-se al mig de la via i que fos el que Déu volgués. Va tenir 
sort i el tren li va passar per sobre sense fer-li ni una rascada; aleshores va 
venir a casa de l’àvia ha refugiar-se, i allà el varen tenir amagat fins que va 
acabar la guerra. Però el meu cosí, era un inconscient, i quan no treia els 
dits per sota de la porta ,feia alguna altra cosa. La situació era 
verdaderament molt compromesa ja que teníem gent a casa que volia 
aprendre ha cosir. 
 
          Cada dia, quan nosaltres ja érem al llit, i la meva mare i l’àvia estaven 
a la cuina una estona més, el meu cosí, sortia de l’habitació, per pogué parlar 
una mica amb 
elles, però repeteixo...era un inconscient i quan passava pel davant de la 
porta de l’habitació on dormíem la meva cosina i jo (l’àvia ens la tancava 
perquè no veiéssim ni sentíssim res ) ell, donava un cop molt fort. Nosaltres  
vam començar a sospitar que alguna cosa passava que no era normal. Un dia 
a l'anar a dormir vàrem veure una gran aranya al sostre. Vàrem començar a 
cridar de seguida va venir la meva mare amb una escombra  i en voler-la 
matar, l’aranya, va caure de cop. Era de mentida, i sabeu qui l’havia posat? 
El meu cosí! 
           
          Un altre dia, vaig dir a la meva cosina de deixar la   porta de 
l’habitació ajustada, i noi... quan va passar el meu cosí i va donar el cop a la 
porta, aquesta es va obrir de bat a bat, veient nosaltres que el que estava 
amagat a casa era un home. El que no sabíem, i no ho vàrem saber fins que 
va acabar a guerra, fou qui era aquell home misteriós. 
 
          Mentrestant les coses anaven passant i va arribar el dia en què el 
meu tio va necessitar uns diners que no tenia, i li va dir a la seva mare si li 
podia deixar. Ella, la pobra dona, confiant en l’únic fill que li quedava, li va 
dir que els agafés dels que ell li guardava (els que tenia guardats en una 
caixa de sabates i que la meva mare li havia portat de la fàbrica, tots plens 
de terra a resultes del bombardeig i que tots eren de curs legal ja que 
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havien retirat molta moneda que no servia. I així ho va fer. Més endavant 
es va repetir la mateixa història i una altra vegada els hi va deixar, sempre 
eren del mateix lloc. 
 
          Va anar passant el temps i en un dels viatges que la meva mare i jo 
vàrem fer a Barcelona va resultar que els meus avis, que tant havien dit de 
que es farien càrrec de les despeses del nostre pis, resulta que havien 
estat no sé pas quants mesos sense pagar el lloguer. Nosaltres ens vàrem 
trobar amb la sorpresa que els amos de la finca ens volien desauciar i ja 
podeu imaginar com estàvem tots. Bé tots, la meva mare. No teníem ni un 
duro, i no va tenir més remei que explicar-li-ho a la meva àvia de <<Cardona. 
La bona dona li digué que no es preocupés i que si havia deixat en el seu dia i 
per dues vegades uns diners al seu fill, també li deixaria a ella i així no ens 
traurien al carrer. Bona solució la que ens va donar l’àvia i després de parlar 
amb el seu fill, ell va venir un dia amb els diners, mai però no vàrem veure la 
caixa on es guardaven els diners. 
 
          Finalment vàrem poder pagar el lloguer, gràcies a Déu. Els dies 
anaven passant, i dels diners no se’n parlava mai. Si algun cop la meva àvia 
deia de que els portés per a  mirar què se’n feia, el meu tio no trobava mai 
el moment. És clar que no el trobava, si el que estava fent era canviar-los 
per diners que ja no servien. Per fi va arribar el dia que els diners sortissin 
a la llum, i noi els diners bruts de terra que havien sortit de la fàbrica 
després del bombardeig s’havien convertit en uns diners sortits de fàbrica, 
i gairebé de numeració correlativa. Tant l’àvia com la meva mare es varen 
quedar de pedra perquè aquells diners havien estat canviats, el meu tio ens 
havia robat. Per si això fos poc, els papers dels diners que el meu tio havia 
demanat en préstec no hi eren, només va sortir el que havia fet la meva 
mare per que no ens traguessin del pis. El meu tio havia fet un gran robatori 
a la seva mare i a nosaltres. Sembla mentida que d'uns pares tant bons, en 
pogués sortir un fill tan retorçat.  
 
          Ara, seguiré explicant el que fèiem els diumenges que estàvem tots a 
Cardona a casa de l’àvia. El primer de tot era anar a missa. Tothom es 
posava el millor que tenia, recordo que jo tenia uns vestidets de percal, un 
amb floretes de color de rosa i l’altre de color blau. Es pot dir que poca 
cosa tenia més. El que tenien els meus germans no ho puc recordar, però sé 
que el que duien era sempre roba que li donaven a la meva mare a casa del 
Doctor Escaiola. Tenien fills més o menys de la mateixa edat, i ella n’era la 
cosidora, sort en teníem. Quan sortíem de missa, i si es tenia una moneda, 
anàvem a la Plaça de la Fira, i ens assèiem en una taula del cal Perico. 
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Demanàvem una graciosa familiar, noi una graciosa... això eren paraules 
majors, no passava cada diumenge però quan passava, fèiem una gran festa. 
 
          El temps anava passant implacable, fins que va arribar el dia en què el 
meu tio va demanar a la seva mare que anés a viure amb ell la tieta, que al 
principi de la història ja anomenava. No sé si va ser millor o pitjor, 
aleshores el meu tio, sempre mirant per ell, va demanar-li a la meva mare 
que deixés els meus germans amb ell, l’àvia i la Tieta, i que ella es cuités de 
visitar al seu fill, que “per prólogo," estava pres al Castell de Montjuïc. Així 
es va fer, lo que no sabíem era que els meus germans estaven passant molta 
gana. El meu tio els controlava tot el menjar i ells pobrets estaven mot 
atemoritzats, però no ens deien mai res. Tot i així, la meva mare els enviava 
barretes de pa de racionament, el que no sabíem era que el botxí no les hi 
donava i quan dinaven els el donava racionat. Si algun cop ells deien  “tiet, 
doni’ns una mica de pa” ell, amb uns ulls de fera, els deia “ja te l’has acabat!” 
i els mirava per sota el plat per si el tenien amagat. Algun cop la tieta si 
bullia patates els en donava una d’amagat, i cremant com cremava anaven a 
sota del llit a menjar-se-la per tal que ell no els veiés. 
  
          Aquesta situació va durar fins que una de les vegades que jo hi havia 
anat, i com sempre portava pa, en quan vaig arribar i el meu tio s’havia 
quedat a la farmàcia, els meus germans varen agafar una de les barretes i 
se la varen amagar. Recordo que feien una cara de gana que no podien més i 
jo em vaig espantar. Ells em varen dir que estaven passant molta gana, que 
molt del pa se’l menjava el tio, i que quan els el donava per dinar, el pa ja 
estava florit (ves a saber de què estava fet... ) Els pocs dies que jo vaig 
estar amb ells, varen ser suficients per tal que jo digués a la meva mare el 
que estava passant. Tot i així, amb tot el dolor del món, encara s’hi varen 
estar un temps més a Cardona. Nosaltres seguíem anant ha veure al meu 
cosí, que quan va estar a la mili es va enamorar d’una noia de Bilbao. Es veu 
que havia viscut amb ella i la mare. Un  amor impossible. 
 
          Com ja he dit varies vegades, la situació va durar molt de temps, i les 
seqüeles de la guerra no disminuïen gens. La gana era enorme, i els meus 
germans la seguien patint. Recordo que cada vegada que jo anava a Cardona 
portava barretes de pa, però aleshores, jo ja no tenia cap por i els donava 
directament un parell a cadascú per que les guardessin. Naturalment, en 
algun descuit del farmacèutic, ens les menjàvem com si fossin els millors 
pastissos del món. 
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          Quan els bombardeigs arribaren a Cardona va ser impressionant. 
Nosaltres vivíem amb l’àvia, i la casa, estava davant mateix del castell. A la 
nit, quan eren les deu, els sentinelles que estaven de guàrdia donaven la veu 
d’alarma, començava el primer cridant Centinela alerta!!! i així anaven 
cridant tots des de les garites corresponents. heu de pensar que a casa era 
impressionant. Tothom tenia el llum apagat i la meva àvia aprofitava el 
temps per fer mitjons. En sabia tant que no necessitava ni llum. Com que la 
cosa durava i durava, tothom estava molt espantat (acollonit) i nosaltres 
vam tenir la gran sort de poder anar a passar uns dies a  una casa de pagès 
que estava als afores amb qui teníem molta amistat. Tot i així, la situació 
era molt difícil.  
 
          Corria la veu que si a l’hora del bombardeig ens posàvem un bastonet 
a la boca, anava molt bé perquè així no tenies el perill de rebentar. 
Haguéssiu vist a tota la canalla, amb un tronquet més que polit, fins i tot 
amb dibuixos esculpits a la fusta i amb un cordonet o beta penjant del coll 
per quant arribessin els avions que havien de bombardejar. El que passava 
era que ens distrèiem mirant com queien les bombes, i era tanta la por, que 
pensàvem en tot, menys a posar el palet a la boca. 
 
          Com que els bombardeigs no s’aturaven van decidir que en quan 
passes la Pava aniríem ha amagar-nos a un rec molt profund i pel qual no hi 
passava gens d’aigua. Així ho vàrem fer, però voleu que us digui la veritat? 
Des d’allà encara es  veien caure les bombes de més a prop. 
 
          Per fi, va arribar el dia en què els nacionals ja estaven arribant a 
Cardona, però quines destrosses, mare de Déu! Els anomenats rojos 
esperaven l’arribada dels nacionals pel cel, per no va ser així, ho varen fer 
per terra, i en adonar-se, varen començar a fer volar els ponts perquè no 
poguessin passar. La situació es presentava molt difícil, uns entraven per un 
cantó de carretera i els altres tenien feina ha córrer per tal que no els 
agafessin. Nosaltres teníem totes les portes i finestres tancades a cal i 
canto i estàvem tots reunits al celler resant el Sant Rosari, quan de cop, un 
dia sentim uns cops a la porta. Tots vàrem quedar muts i morts de por. 
Recordo que la mestressa de la casa, va dir: i si posem un matalàs al 
darrere de la porta? Així, si ens disparen algun tret no travessarà el 
matalàs i no ens mataran. Però mentre comentava la qüestió es varen tornar 
a sentir els cops, aquesta vegada amb forts crits que deien: abran la 
puerta!!!!!!!! però no sabíem què fer, quan vàrem tornar a sentir els cops i les 
veus. Amb tota la por del mon van sortir la mestressa (la senyora Ramona) i 
la seva germana (la Lídia), i varen obrir la porta. Jo, que tenia més por que 
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tots ells junts, vaig escapar-me del celler i també vaig sortir. Mare meva, 
allà hi havia dos homes alts i ben plantats amb les corresponents 
metralladores, pistoles i uns llarga-vistes. “No tengan miedo, que si se 
comportan no les haremos nada”. El que ells no sabien era que encara que 
haguéssim volgut parlar, no ens hauria sortit la veu, de tanta por que 
teníem. Ells anaven mirant la situació i anaven dient “mira, estan entrando 
por la izquierda... si no queremos morir tenemos que marcharnos corriendo”. 
Així ho varen fer, però primer ens varen dir que ,tanquéssim bé la porta. 
   
          Feia molts dies que no escrivia res perquè estava bloquejada, no 
recordava res més, i no sabia com seguir endavant, però ahir va venir el meu 
germà Jordi, i quan va veure el text li va entusiasmar.  No només en va voler 
una còpia sinó que em va demanar que no parés d’escriure fins al final. La 
Meritxell, sempre em pregunta com tinc la història però sempre li dic el 
mateix, que no sé com continuar. Sé que, les notícies no estan per ordre, 
però quan recordo alguna cosa l’escric. Penseu que són 74 anys i la memòria 
falla... 
 
          Tornant al temps en què els meus germans estaven a Cardona a casa 
del meu tio (és una cosa que sempre expliquen ells) es veu que un dia mentre 
eren al carrer jugant van veure unes caques de cavall al terra. Sabeu quin 
pensament varen tenir? Que semblava  menjar. No sé què els devia 
recordar però ara es fan broma  i resulta que un, tira la culpa a l’altre, però 
en realitat, cap dels dos no en va menjar. 
 
          Com ja havia dit, el meu tio era un tirà i un pocavergonya, però així li 
varen anar les coses. Tota la vida va ser un desgraciat, se li va morir tota la 
seva família quedant-li només el fill gran, que per cert també va ser un 
desgraciat. El caràcter tan difícil del seu pare li va arruïnar la vida, però 
això ja ho explicaré més endavant. 
 
          Tornant als meus germans, diré que el temps en què varen estar al 
seu domini, els va tenir crucificats com normalment es diu. No els deixava 
anar a dormir fins que ell no havia llegit el diari sencer. Els pobrets 
passaven figues però ell, era tant botxí que preferia tenir-los amb ell, en 
pla de contemplació. També els obligava a que li rentessin els peus i quan no 
hi havia oli al setrill, i calia baixar a la rebotiga de la farmàcia (és on ell 
tenia l’oli en un bidó) feia aguantar sense que et caigués cap gota al terra. 
Ara bé, mentre l’oli anava omplint el setrill ell anava fent pessigolles i com 
comprendreu la cosa era difícil, i ja us podeu imaginar les rialles que ell feia 
mentre els demés passàvem grans apuros. 
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          Algun cop els havia pegat alguna bufetada, mare meva quin criminal... 
i Déu l’ha pogut perdonar? Mentrestant, la meva mare i jo anàvem a veure 
cada setmana al meu cosí Tony a la presó de Montjuïc. Ell cada vegada 
estava més enfadat amb tots, amb el que passava allà tancat i pensant en 
una núvia que amb una de les seves fugides del front havia conegut a Bilbao. 
N’estava més que enamorat, i volia casar-s’hi però el meu tio no ho va 
consentir i va designar a la meva mare, perquè anés a Bilbao a deixar les 
coses ben clares. El seu fill no es casaria amb la noia de Bilbao. El que va 
passar, no ho sé però sí que us diré que aquest viatge no es va arribar a fer, 
i al final els novios varen renyir. El meu cosí anava agafant un odi bestial al 
seu pare, tot eren baralles de "ida y vuelta" i la meva mare era l’enllaç. 
Tampoc no sé el perquè del comportament de la meva mare, però hi ha 
coses que com que no les he sé del cert, no les puc escriure. El cas és que el 
meu cosí va acabar sense parlar-se amb la meva mare i de retruc tampoc 
amb nosaltres. 
 
          Quan el meu cosí va sortir de Montjuïc va anar a Cardona, i la cosa 
era insuportable. Sempre hi havia baralles entre ells dos, fins que un dia el 
Tony va passar per damunt les lleis del seu pare i es va fer nòvio d’una 
noieta que estava servint en una casa del poble. Ja us podeu imaginar quins 
crits i mal viure hi havia a la casa, però “contra  viento y marea” es varen 
casar. Va ser una cerimònia molt intima, ell dos i nosaltres. 
 
          Avui ha tornat a venir el meu germà Jordi. Venia a portar-me uns 
escrits que ell ha fet per tal que els inclogui al text que jo estic escrivint. 
S’ho ha pres a la valenta i no para de dir-me que m’afanyi. Hi vol incloure 
unes fotografies i hem quedat que vindrà un dia sense pressa. A mi em 
preocupa que s’ho prengui tant seriosament, ja que jo només escrivia perquè 
la Meritxell tingués algun record de la nostra vida durant la guerra civil. En 
qualsevol cas, ara cedeixo la paraula al meu germà Jordi. Diu així... 
 
          Hola sóc el Jordi. Havia sentit algun comentari que la meva germana 
Núria volia escriure el que recordava de la tant trista infantesa viscuda en 
quant als aconteixements de la desgraciada guerra i postguerra. Jo, igual 
que la seva néta Meritxell també l’animava, ja que el meu germà Francisco i 
jo, érem tan petits que escassament o molt poc recordem alguns detalls, i 
molt menys el nostre pare. 
 
         Els dies anaven passant i de tant en tant li preguntava si ja havia 
començat la història fins que un dia em va dir que sí. Em va ensenyar uns 
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fulls que ja tenia escrits, no els vaig llegir, però estava segur que serien de 
molt interès, molt reals i molt tristos pels tres germans: Núria, Francisco i 
Jordi. 
 

El dia 19 de febrer de 2005 vaig anar a casa seva, ja que entre les 
coses que fa i molt bé m’ha ensenyat a fer anar algunes de les coses de 
l’ordinador, ja que jo també hi estic molt aficionat. Vàrem mirar coses que 
ella té instal·lades i varen sortir els escrits que ella ja tenia fets de la dita 
història. Jo, sense saber ni tansols el que estava escrit, li vaig demanar que 
me’n fes unes còpies perquè m’agradaria molt de llegir-les i així ho va fer. 
 
          En arribar a casa meva estava impacient per llegir-les ja que sabia 
que per a mi serien molt interessants, i així ho vaig fer. Eren pàgines 
escrites amb molt de dolor i d’un contingut que jo, ni ho sabia ni n’havíem 
parlat mai. Ella explica el malament que ens va tractar el meu tio, ”el 
farmacèutic”. No era ni tio ni res, era un mal parit(per no dir una paraulota 
més gruixuda), sense sentiments ni escrúpols, és per això que li demano 
permís a la meva germana per a introduir alguna de les vivències 
monstruoses viscudes els dos anys que vàrem conviure amb ell. 
 
          Tal i com ella diu, vàrem passar molta, molta gana, i no precisament 
per falta de mitjans, ja que sabem prou bé que en un poble els principals 
són : l’alcalde, el metge, el farmacèutic i el capellà. El nostre tio era una 
persona amargada, se li havia mort la dona i tres fills (el que no sé és si 
sempre havia estat així). Era molt tacanyo, fins i tot per ell mateix. El pis 
del meu tio era patètic, estava al damunt de la farmàcia. Aquesta tenia una 
porta al darrera a través de la qual es podia pujar al pis sense necessitat de 
passar pel carrer. És precisament aquesta la porta la que ell utilitzava per a 
pujar d’incògnit al pis i mirar el que fèiem. Sempre ho feia quan menys t’ho 
esperaves. Només es feia servir la meitat del pis, ja que el resta estava 
tancada amb pany i clau. El meu germà no es deu recordar que allà hi tenia 
els seus records macabres que ja havia deixat així la seva dona i que ell 
havia mantingut: el llit en què havia dormit amb la seva dona, el llitet dels 
nens, una llum encesa a la tauleta de nit, unes nines de les que caminen 
dretes per la saleta com si volguessin sortir corrents... sort que, tot això ho 
tenia tancat amb pany i clau, perquè realment feia una por terrible. També 
ens deien que en una altra porta que hi havia tancada hi havia una persona 
emparedada! Ja podeu imaginar-vos com era el ditxós pis. 
 
          Era un pis molt fred i mancat de les coses més imprescindibles. No hi 
havia nevera, ni una radio, ni tansols un braseret per a poder-nos escalfar. 
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Ell però, a la farmàcia hi tenia un petit escalfador elèctric que encara que 
petit, li mantenia els peus calents. Era ell qui feia la compra del menjar i 
s’ho feia dur tot a la farmàcia. Així nosaltres no vèiem el que comprava. 
 
          Com ja he dit la meva germana, amb nosaltres també vivia una tieta 
que és qui s’encarregava de fer el dinar (que ell li deia). Però encara que ja 
he dit que era molt escàs, encara havia de procurar que en quedés per  al 
sopar. Ara bé, ell quan pujava a dinar ja havia dinat a la farmàcia i el mateix 
feia amb tot els àpats. Es pot perdonar una cosa així? 
 
          Quan ens sentàvem a la taula, ell era qui repartia el menjar, i encara 
que nosaltres estàvem morts de gana, ens posava una quantitat com si d’un 
ocellet es tractés i amb dues cullerades ja ens ho havíem acabat. Sabeu 
quin era el comentari que ell feia.. “ja t’ho has fotut?”... ell però, encara en 
tenia perquè el seu plat era normal; ell es menjava el seu i el nostre. El pa el 
tenia ell en una panereta, això sí, al seu costat. La ració era una llesqueta 
molt primeta (moltíssimes vegades era el que enviava la meva mare ) i es pot 
dir que ens el menjàvem d’una mossegada. Si amb tota la por del món ens 
atrevíem a demanar-li’n una miqueta més, ell amb uns ulls fora d’òrbita ens 
deia mirant els voltants del plat... “collons!!!!!! ja te l’has acabat”... i 
nosaltres quedàvem tan espantats que ja no ens quedaven ganes de demanar 
res més. Això eren coses de la guerra, deia ell, però el pitjor era que ell no 
tenia cor, era una persona molt dolenta. 
 
         En fer poc menjar i encara haver-ne que deixar pel sopar, quan feia 
molta calor el menjar es feia agre. I era precisament això el que havíem de 
menjar nosaltres i la tieta, perquè ell, més tard, baixaria a la farmàcia a 
menjar el que li vingués de gust. Nosaltres agre i fins i tot picant, ens ho 
menjàvem per la gana que teníem i la por que passàvem en veure la bronca 
que ens podia caure. I el pitjor de tot és que d’això la meva mare i la meva 
germana no en sospitaven res de res... 
 
          Cada dia ens feia matinar, no sé ben bé perquè ja que no teníem cap 
joguina i ni tansols ens deixava sortir al carrer. Ja sabeu que en aquests 
anys, gairebé no hi havia cotxes. Com deia, ens feia aixecar molt d’hora, i 
més encara tenint en compte que a la nit no podíem anar a dormir aviat el 
perquè... no li donava la gana! Nosaltres dos ens adormíem a la taula i ell en 
veure-ho donava un cop de puny seguit d’uns COLLONS!! Això feia que ens 
donéssim  el corresponent ensurt, pero això no acabava aquí. Aleshores 
deia: “tant d’hora i ja teniu son”(uns altres collons). El dia que ell decidia 
anar a casa d’un veí per a escoltar les notícies de la ràdio (que duraven 
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entre 30  i 45  minuts). Més endavant l’anar a escoltar la ràdio va esdevenir 
un costum diari i nosaltres cap dia no podíem anar a dormir aviat. Quan 
tornava feia escalfar a la tieta una bona olla d’aigua i la posava en un gibrell 
amb sal. El meu germà i jo havíem de fer-li massatges als peus (em sembla 
que això ja ho havia explicat la meva germana.) El cas és que nosaltres 
anéssim sempre a dormir tard. 
 
          Els dies anaven passant i nosaltres sense poder sortir una mica a 
jugar al carrer. Però vàrem tenir la sort de fer-nos amics del capellà i ens 
vàrem fer escolanets. En tenir que complir amb els actes religiosos, teníem 
l’excusa per sortir ja que  el meu tio no podia negar-s’hi, perquè ho havia dit 
el mossèn. Ara el problema era un altre, el tio ens comprava unes 
espardenyes d’espart, ens les feia portar tant de temps que anàvem sense 
sola.  Trepitjàvem el terra i en agenollar-nos a les misses (recordeu que 
abans eren d’esquena als feligresos) nosaltres ensenyàvem tot el peu. Com 
que no hi teníem sola, el peu era més que brut i no podeu imaginar-vos la 
vergonya que havíem arribat a passar.  Algun cop, i gràcies al mossèn, 
havíem sortit al carrer. Amb una llauna de sardines buida i lligada amb un 
cordill, la fèiem servir de camió, altres vegades, els nens, ens deixaven 
alguna joguina seva. 
 
          Tampoc no vàrem anar a l’escola i aquí, va començar el nostre retard 
escolar, que jo he arrossegat sempre. El meu germà Francisco, ja més gran, 
va fer tenedoria de llibres i avui, és un dels millors comptables i auditor que 
tenim. 
 
          Havia oblidat que el meu tio havia hagut de contractar a una senyora 
que, vingués a fer-li una mica de neteja, ja que la tieta era molt gran i ja no 
podia amb tot. Aquesta senyora es deia Maria i de seguida es va adonar del 
que estava passant amb nosaltres dos. Se’n feia creus del que estàvem 
passant i molts dies i d’amagat del meu tio, ens portava unes patates que 
feia bullir quan arribava, perquè ens les mengéssim nosaltres. Cremant i tot 
ens les anàvem a menjar a sota del llit, això sí, en menys d’un minut, 
cremant i tot, ja que teníem por que el tio pugés en qualsevol moment i ens 
veiés, cosa que hagués pogut convertir-se en una bona tragèdia. 
 

*                             *                             * 
 

Fins aquí arriba el que el meu germà Jordi m’ha dut. Crec que quedarà 
content que hagi intercalat el seu text a la meva història. El Francisco diu 
que ha llegit tot el que jo he escrit a petició de la Meritxell, els records de 
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la guerra. Tant tu com el Jordi, em comenta, heu rememorat fets de la 
nostra infantesa, i els meus records són els mateixos. Arrel de tot això em 
van entrar ganes d’anar de nou a Cardona (en va fer les fotografies 
adjuntes), vaig anar al cementiri, vaig veure el nínxol Castellá – Ferreres, 
era de dia i no pas de nit com en d’altres ocasions. Vaig anar a casa de la 
iaia, vaig passar per davant de la farmàcia i pel darrere, on tu Jordi i jo ens 
hi vam passar tantes hores... A l’església on tant de temps vam fer 
d’escolanets, al castell amb la seva muralla, per on vam rondar més d’una nit 
amb el Tony... També vaig anar a Ca l’Aiguadé, on vas passar tanta por 
Nuri... Les guerres, la de llavors, les d’abans i les d’ara, a part de matar 
trenquen moltes il·lusions. Tot i això ens n’hem sortit. Podem estar 
orgullosos de nosaltres mateixos. 
 
 

*                             *                             * 
 
          Durant la guerra, i vivint encara a casa de la meva àvia, la gana que 
diu el meu germà, no era tant notòria. Allà menjàvem el que fos, pero 
anàvem tirant. Recordo que a l’hora de berenar, si teníem una mica de pa, 
l’àvia, ens donava una figa perquè la freguéssim sobre el pa... noi...que 
n’estava de bo! Jo, que ho recordo tant, quant és l’època de les figues 
sempre en compro alguna i... sí senyor... ho heu endevinat. Me la menjo 
fregada al pa, sempre tinc records que em fan pensar en l’època tan dolenta 
que vàrem passar. 
 
          El temps transcorria i els meus germans varen venir a casa nostra, al 
pis de Barcelona. Un dia estaven al terrat engegant un estel quan una veïna 
del quart pis (la senyora Pepita) va cridar a la meva mare per dir-li no sé 
què. Els meus germans ho varen sentir i corrents varen sortir a l’escala per 
saber què era allò que ens volia donar, però el Francisco, més atrevit en 
aquell moment que el Jordi, es va enfilar tant per mirar que es va abocar i 
va caure quatre pisos. Anava de barana en barana i donava uns cops que et 
desmuntaven tot el cos. Jo, que estava baixant l’escala, vaig dir-li pensant 
que havia relliscat... “noi, no corris tant que cauràs!”... la meva mare, en 
sentir el soroll tan fort va sortir, a l’igual que la resta de veïns i en aquell 
moment el Francisco, passava per davant d’ella. Per sort, en arribar al 
primer pis (va baixar quatre pisos) el mateix cop el va despedir al replà tot 
rodolant encara uns graons més. Al moment va venir un veí, el varen 
embolicar amb un llençol perquè li sortia molta sang i no se sabia d’on i el 
van dur al dispensari (abans no hi havia ambulatoris). La sang li sortia del 
cap, hi tenia un tall com un plàtan gran però gràcies a Déu, no tenia res més. 
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Va ser com un miracle, el varen cosir i el varen portar a casa. Tothom 
estava molt espantat, pero vàrem donar gràcies a Déu. 
 
          Ara recordo que un altre dia, quan encara estàvem a Cardona, vàrem 
anar els meus germans i jo a una casa de pagès que estava molt lluny de 
casa nostra (Ca la Núria) però com que gairebé no hi havien cotxes, moltes 
vegades hi anàvem amb l’excusa de fer-los una visita, pero la realitat era 
que hi anàvem per si ens donaven alguna cosa per a berenar. Així era 
sempre, tot i que aquest dia en concret, hi anàrem per passar-hi una bona 
estona. La fatalitat va fer que haguéssim de tornar, ara no recordo si va 
ser sense berenar i tot, perquè el meu germà  Francisco  cavant amb un 
caveguet va donar un impuls tant fort que les dues punxes de l’eina li varen 
arribar just a la ferida que ja feia molt de temps s’havia fet al caure per 
l’escala. Al moment li va començar ha sortir una mica de sang, i nosaltres 
vam pensar que era la ferida que se li estava obrint de nou. Espantats com 
una mala cosa, vàrem emprendre el camí cap a casa, i ell anava apretant-se 
el cap perquè no se li obrís el trau que s’havia fet en caure per l’escala. 
Sabeu com de malament ho vàrem passar? No, impossible. 
 
          Ja tots a casa, la vida era molt difícil. La meva mare molts dies no 
anava ni a dormir, cosia i cosia per a la gent. Els diners feien falta i 
nosaltres no en teníem. La mare tenia un petit raconet, una misèria, però 
poc ens va durar. Sovint era jo l’encarregada d’anar al Banco Hispano 
Americano a treure 1000 pessetes, que no ens duraven gens. Les coses 
totes eren d’estraperlo perquè el que ens donaven de racionament no era 
res. Ara, fent una mica de broma, diré el nom d’un serial que han donat 
aquests dies per la televisió...  eren una porca misèria. 
 
          Jo vaig tenir la sort de poder entrar a un col·legi sense pagar, eren 
unes monges que coneixia una veïna, però com que era lluny de casa, la meva 
mare em posava el dinar en una carmanyola i me l’enduia al cole. Allà gairebé 
totes les nenes es quedaven a dinar, anaven al menjador de l’escola... però 
jo... jo era pobra i dinava en un tamboret a la porteria del col·legi. Ja podeu 
pensar com em sentia... 
 
          Jo, vaig anar de molt petita a un col·legi que teníem molt a prop de 
casa al carrer Ponent (ara Joaquín Costa), pero m’hi vaig estar molt poc 
temps, ara bé, molt neta i polida, i una llaçada al cap que semblava que anés 
ha volar. Sempre anava amb llaços grans de colors molt variats i sent tant 
rossa com era (ara ja tinc el cabell blanc) era l'admirar. Al cap de poc 



Pàgines viscudes de la guerra civil espanyola                                    Núria Castellá i Chueca 

temps, va esclatar la guerra i es va acabar el col·legi. Tot va ser diferent, 
com ja heu pogut anar veient.  
 
          El nom de la primera escola no el recordo bé, és impossible perquè jo 
aleshores només  tenia cinc anys. Va ser aquí  on em vaig fer el primer 
jersei de ganxet...amb només cinc anys! 
 
          En aquell temps les activitats que es feien a l’escola eren molt 
diferents d’ara. Abans de començar les classes, quan ens trobàvem tots els 
alumnes abans d’entrar-hi, cantàvem plegats el Cara al Sol. En aquell temps 
fèiem el que s’anomenava “drap de costura”, un tros de roba amb tota 
classe de punts diferents, fins i tot traus. Apreníem a posar un pedaç i 
també fèiem labors. Cadascú portava el que li compraven a casa, 
normalment eren tapetets per posar un gerro, però jo sobretot feia molta 
mitja. També ensenyaven a cuinar. Pel que fa a llibres, només en teníem un 
parell: el de lectura i l’enciclopèdia, on hi havia de tot, gramàtica, 
aritmètica, geografia, urbanitat... 
 
          La segona escola a la que vaig anar també va ser al mateix carrer que 
la primera, i es deia Don Soler, i noi… allà sí que les vaig passar morades. Si 
feies alguna cosa que no devies, la senyoreta et feia baixar a la classe del 
director, el Senyor Soler. Allà et pegaven amb una regla tantes palmetades 
com els semblava, i compte, perquè si al moment d’atiar-te, per instint 
treies la mà aleshores es convertia en doble palmetada. A més, de genolls al 
terra, braços en creu i una pila de llibres a cada mà. Ja podeu imaginar-vos 
com anaven les coses.  
 
         Més endavant em vaig prepara per a rebre la Primera Comunió. Va ser 
el dia 24 de maig de 1940, jo tenia 9 anys, i a l'escrit de les estampes hi 
deia: Día Feliz en què Núria Castellá ha recibido por primera vez a Jesús 
Sacramentado i realment, per a mi, era el dia més feliç de la meva vida; tot 
i que després en vindrien més de dies feliços… com el dia en què em vaig 
casar, el naixement dels meus fills etcètera. Però tornem a l'escola. 
Després de fer la festa religiosa de la primera comunió, les nenes junt amb 
les sabés famílies anaven a casa. No era com ara, que es fa un gran banquet, 
i més, nosaltres que a casa meva no tenien diners… això sí, es passava per 
tots els veïns i familiars a ensenyar a la nena o nen, que havia fet la primera 
comunió, i es donava l'estampa de rigor. A canvi, ells et donaven uns 
centimets, aleshores, el que et donava més, era cinc pessetes que corríem a 
guardar en una bosseta que portàvem penjant de la cintura i que formava 
part del vestit. L'uniforme del cole era, un vestit negre amb un coll blanc 
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molt gran que arribava fins a les espatlles i que cordàvem amb un botó 
vermell. Quan es va acabar el temps d'anar a aquesta escola, la mare, em va 
portar, a les Carmelites. Eren més a prop de casa, a la Plaça dels Àngels 
(encara hi són) i més endavant també hi varen anar els meus tres fills. 
 
          Com podeu imaginar-vos, jo era de les més aplicades de la classe, 
encara que havia fet alguna entremaliadura. Recordo que un dia, per 
exemple, tota la colla que érem més amigues vàrem decidir de no anar per la 
tarda a l'escola. Però no ens va servir de res, la monja, de seguida va 
sospitar que alguna cosa passava, i el primer que va fer, va ser, avisar a 
totes les cases del grup, dient que no havíem anat a classe. Ja us podeu 
imaginar la que es va liar, a mi, em vàrem castigar de valent.  
 
          En aquest col·legi, hi vaig passar bastant temps, fins que la mare em 
va poder col·locar en un de la Ronda Sant Antoni el Luisa Cura. Aquí no 
s’havia que pagar ni un duro  i fins i tot ens donaven dinar. Hi ens 
ensenyaven de tot, també oficis. Jo vaig fer corte i confección sabeu ? 
mireu si se’m donava be que fins i tot havia fet els vestits de la germana de 
la professora!!! Aquí hi vaig estar fins als 15 anys, quan vaig anar ha 
treballar.  
 
          Els meus germans no varen tenir la mateixa sort que jo. Ells no tenien 
col·legi i finalment per una recomanació molt gran els varen admetre en un 
col·legi gratuït que era de l’Auxili Social. Allà era per estar-s’hi a dormir i 
tot, era Pensión completa. La meva mare estava tan apurada que no s’hi va 
pensar ni un moment i va arreglar els papers. Un dia inoblidable per a mi i 
em figuro que per a ella també, els vàrem anar a portar. Això era al peu del 
Tibidabo, no em féu dir el lloc perquè ni ho sé, el cas és que allà els vàrem 
deixar. Mare meva quina pena, quina tristor, els nens no eren a casa, un 
silenci impressionant regnava per tot arreu... Això va ser un dia a la tarda, i 
el dia següent la mare va decidir d’anar-los a buscar. Així ho vàrem fer. En 
arribar a l’orfandat ens varen dir que estaven tots al menjador i que si 
volíem esperar a que sopessin ens hauríem d’esperar una bona estona. Però 
com que ja era molt tard i estàvem molt lluny de casa, vàrem decidir de 
recollir-los aleshores mateix. La directora ens va deixar entrar al 
menjador. Era immens, hi havia nens per tot arreu, fins i tot ens va costar 
una mica trobar-los però de sobte... els veig... quina alegria vaig tenir! Allà 
en una taula rodona estaven asseguts amb altres nens. El Jordi estava 
eixerit, mig assegut sobre la taula i picant tant fort com podia amb la 
cullera. En canvi el Francisco... estava tot trist, assegut a la taula i molt 
quiet. En quan ens varen veure varen tenir una alegria inexplicable, i tots 
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quatre vàrem anar cap a casa. Ja estàvem junts una altre vegada. No 
teníem ni un duro, però estàvem junts. Al cap de pocs dies li varen dir a la 
mare que a la pastisseria Prats Fatjó feia falta un botones i el Jordi va 
començar a treballar. Al cap de poc temps, el Francisco entrava a una casa 
de bolsos...tenien 10 o 11 anys, uns nens que ja s’havien de guanyar la vida. 
Una pena!!! 
 
          Com sempre us dic, a casa no teníem diners, però tot i així la mare 
ens donava cada diumenge deu cèntims perquè ens compréssim alguna 
coseta. Mare meva... deu cèntims!!! Què podíem fer amb deu cèntims!!! 
Podeu imaginar-vos-ho... res de res!!! En tot cas, un xiclet i ja teníem 
entreteniment per tota la tarda. Però hi havia una nena a qui sempre li 
donaven una pesseta. Noi... una pesseta ... valia la pena ser amiga seva, 
sempre podia caure alguna coseta més, moltes vegades uns quants 
tramussos. 
 
          Un dia, una amiga de la família va venir a casa i ens va donar cinc 
pessetes a cadascun. Noi! Això ja eren paraules majors... recordo jo que me 
les vaig guardar, el Francisco no ho sé,  però el Jordi... quan va tornar a la 
nit a casa, venia tot cofoi. Portava un puro a la boca (naturalment de broma, 
però que donava el pego). En entrar a casa tot eixerit, poc es pensava el que 
l’esperava... la mare el va deixar de volta i mitja, mira que gastar-se el duro 
en un puro de jugar! Segurament que n’haguéssim tingut per a d’altres 
coses... Pobre nano... es va quedar ben escorregut, estic segura que durant 
tota la seva vida es recordarà del duro i del puro. 
 
          En aquella època, quan algú ens donava alguna coseta com ara un 
caramel, una peladilla, una ametlla etc. etc. les guardàvem en una capseta. 
Ho posàvem tot junt, volíem celebrar el Nadal que no sé pas quant temps 
faltava per arribar... La capseta la teníem guardada els peus d’una turca que 
teníem. Allò era el nostre tresor, tot ho guardàvem allà, però noi... el dia 
que ens enfadàvem... a repartir-ho tot!!! S’havia acabat tot, ja no ens 
importava el Nadal ni res. Al cap d’uns dies ja havíem fet les paus i ja 
tornava a funcionar la capseta. 
 
          Ni durant la guerra ni a la postguerra, a les botigues no hi havia de 
res. Només hi havia el que tenien per al racionament. Les persones que ja 
tenien uns quants anys deien: “abans de la guerra els cigrons, les mongetes 
l’arròs, les patates, l’oli... tot, tot, tot, estava en sacs...  d’oli en podies 
comprar tot el que volguessis i tot estava molt bé de preu...” A mi em 
semblava que no podia ser. Jo, que com que estava embarassada tenia una 
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mica més de racionament, molt poc no us penseu qui sap què, em semblava 
que la gent estava somiant. Amb el pas del temps, vaig poder comprovar que 
tot el que m’havien dit era veritat. Les coses varen tornar a la normalitat, 
ja no falta res de res, i tot l’any hi havia de tot, això sí, tot estava cada dia 
més car. 
 
          El bitllet del tramvia valia 10 cèntims. Recordo que quan algú havia 
agafat el tramvia i tenia el bitllet, et deia: “Té, això i 10 cèntims et donaran 
un llonguet!”, i senyors, és que un llonguet valia 10 cèntims... Tot anava 
pujant de preu i els qui gastàvem carbó, teníem feina perquè te’l venien 
mullat i costava molt que s’encengués. 
 
 

 

 
 

 
 

          Ja que els meus germans ja han escrit alguna de les seves vivències, 
penso que jo ja puc rematar la història, que no penseu que no m’ha costat 
una mica de recordar tantes misèries i coses tant tristes com les que he 
anat explicant... potser no està ben escrit, però la intenció ha estat fer-ho 
el millor possible, més que res, perquè quedi un record del que vàrem passar 
a la nostra infantesa.   Com que sempre queda alguna cosa al tinter, posaré 
punt i final amb alguns records d’última hora. 

          Per necessitat, la mare va haver de posar dos rellogats a dormir a 
casa. Més endavant un fins i tot es va quedar a dinar. No hagués estat res 

Bitllet de tramvia 
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remarcable si no hagués estat que un dia la mare em va dir que aniria uns 
dies a fora amb una família per a qui ella cosia, i que jo m’hauria que cuidar 
de fer el dinar al Plácido (que és com es deia el rellogat). Jo, aleshores 
tenia només 15 anys i penseu que 15 anys de la dècada dels 40 no eren els 
15 anys d’ara. Jo era de parròquia, d’anar a catecisme, a missa i d’altres 
activitats que organitzava la parròquia. Era molt nena, duia trenes i 
mitjonets, això sí...”molt maca”. Doncs bé, la mare em va deixar una llista 
del que havia de fer per dinar pel rellogat, pels meus germans i per mi i... 
espavila’t! El pitjor d’aquells dies va ser que el Plácido tenia un cosí que 
venia molt per casa i només volia que tocar-me i pessigar-me el pit!!! Ja 
podeu imaginar-vos com de malament ho vaig passar, però fos com fos havia 
de tirar endavant. Quan va arribar la mare li ho vaig explicar i em va dir que 
tot era de broma...de broma??? Que m’ho diguin a mi!!! 

          Quan vàrem canviar de rellogats va venir un noi, el Joaquín. Aquest, a 
causa d’una tafaneria d’una veïna i que era una mentida horrorosa, em va 
tenir lligada en una cadira a la seva habitació d’esquena al llit. Ells ficats a 
dintre per dormir, ja que era la nit. No sé les hores que hi vaig passar, 
només recordo que només feia que plorar dient que jo no havia dit res de 
totes les acusacions de les que se m’inculpaven. Quan a ell li va semblar, em 
va deslligar i vaig poder anar a dormir. Els demés dormien com a troncs. 

          Va venir el temps de campaments, i la mare per a poder tenir opció a 
que nosaltres hi anéssim, ens va fer de la Falange Española Tradicionalista y 
de las JONS (Juntas Ofensivas Nacional-Sindicalistas). No recordo on 
varen anar els meus germans, jo vaig anar a Vallensana, però sí que sé que 
era imprescindible no tenir polls ni llémanes, i en aquell temps era molt 
difícil. Jo, com tothom, en vaig tenir però la mare tenia molta cura que 
anéssim nets per tal que poguéssim marxar. A mi no m’agradava gens ni 
mica, però a la fuerza ahorcan. 

 

 
 

         Més endavant, amb 13 anys, em varen dir d’anar a fer d’aprenenta 
amb una modista. Ho vaig provar però sabeu què em varen donar per tota 
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una setmana? Sis pessetes! I penseu que jo ja en sabia de cosir... tant la 
mare com jo vàrem quedar tan decepcionades que a la setmana següent ja 
tornava  a anar a col·legi. Així seguiria fins els 15 anys, ja que aleshores ja 
vaig anar a treballar en serio. Què vaig cobrar? 15 pessetes, però a la 
setmana següent ja en guanyava 17,50! 

 

          El temps anava passant i els meus germans varen poder entrar a 
l’Escola Industrial o Escola del Treball, però com que no tenien una bona 
base, no els anava gens be. Més endavant el Francisco es faria tenedor de 
llibres. També anaven al gimnàs (Gimnàstic Barcelonès – al carrer Ponent) 
on varen practicar Lluita Greco-Romana. Unes vegades guanyaven i d’altres 
perdien, però el més curiós  del cas és que en ser tan iguals, si alguna 
vegada un havia de competir i no hi podia anar, hi anava l’altre. Mai no es 
varen adonar de res, eren exactes. El pas del temps i ja amb uns anyets 
varen conèixer a les que ara són les seves respectives senyores. El 
Francisco amb la Mercè tenen dos fill (el Marc i el Daniel) i en Jordi amb la 
Leonor, dues filles (la Cristina i la Neus). Són feliços. 

 

         Durant molt de temps, en acabar la guerra, teníem sovint restricció 
de llum, i el Jordi en treballar a Prats Fatjó entrava molt aviat i els carrers 
estaven encara a les fosques. La meva mare l’acompanyava fins al tramvia , 
hi anaven amb una llanterna... penseu que eren les cinc del matí, o molt 
abans. 

          Jo vaig conèixer a qui va ser el meu estimat espòs, el Josep, quan 
tenia 15 anys (i ell 24). Va ser en una festa de Sant Joan a casa d’un 
matrimoni amb dos fills molt amics del meus pares (ja ho he comentat 
anteriorment). Un dels fills festejava amb una noia del meu barri, encara 
que no ens coneixíem. Eren un matrimoni amb un fill i una filla, i en quan vaig 
arribar ja tot varen ser bromes. Que si ve el noi que té 24 anys podeu fer 
parella etcètera. Jo trobava que tot eren bromes de mal gust per mi, 
perquè ja he dit que jo era encara una nena. Va passar la verbena i el dia de 
Sant Joan. Naturalment que havíem parlat del que fèiem durant la setmana, 
ja que érem els més joves de la colla, però a mi no m’agradava ni poc ni gens, 
el trobava pesat i enganxós, però ell es veu que ja s’havia enamorat de mi i 
només feia que trobar-lo. 
 
         Cada diumenge, quan jo sortia de missa, el veia que m’estava esperant 
a la porta. Quina ràbia que em feia, i més endavant ja m’esperava a la 
sortida del treball. Allò era cada dia fins que jo vaig complir els 17 anys. 
Aleshores un bon dia em va dir que m’estimava i ja podeu imaginar-vos com 
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em vaig quedar... però de moment no li vaig donar cap resposta. Havia de 
pensar-ho, ja que aquella declaració em va fer un no sé què. Penso que el 
començava ha estimar. El dia següent, que era diumenge, en sortir de missa, 
li vaig dir que jo també l’estimava, i passejant vàrem arribar a la Catedral. 
Hi estaven fent sardanes i ell va guardar tot el temps la floreta que li varen 
posar a la solapa els monitors de les colles sardanistes. Ara però, jo no l’he 
sabut trobar mai, es deu haver perdut. 
 
         Recordo també, que un dia els veïns dels que havien de ser els meus 
sogres em varen preguntar si jo havia d’anar a viure amb ells, a casa seva. 
Jo, amb tota la innocència, els vaig dir que no, i els veïns varen contestar-
me: “menys mal nena, seria una llàstima no saps com són”... i quina raó que 
tenien!. Amb els pas dels anys vaig deixar de parlar-m’hi i ja ho podeu 
imaginar.... 
 
          En el nostre matrimoni varen néixer tres fills: la Pili, el Manel i el 
Josep. La Pili i el Josep són casats i el Manel és sacerdot escolapi missioner 
al Senegal. El meu marit Josep es va morir d’infart el dia 9 de maig del 
1980 i jo resto a casa feliç i trista al mateix temps, sempre amb els meus 
records i desitjant de veure el meus fills.  
 
         La Pili està casada amb el Lluís i tenen una Meritxell  i un Arnau. La 
nena casada amb en Jordi i l’Arnau a casa. El Josep està casat amb la Inés i 
té dues nenes ja grandetes, la Sara i l’Agnès. 
 
          Ja no em vull allargar més, de fet només havia de parlar de la guerra 
i postguerra, però volia també que sabéssiu com estàvem en el moment de 
finalitzar aquests escrits. 
 
          Us diré que tot això està escrit amb tota la meva bona fe, que potser 
pensareu que és un rotllo o que m’he allargat massa, però així podreu 
recordar-ho tot. 
 
          Vull donar les gràcies a la Meritxell per haver-me donat l’empenta 
per tal que jo escrivís aquestes ratlles que estan dedicades a ella, i també 
als meus fills, germans i néts. Si és possible, recordeu-me sempre. 
 
 
 

Àvia, mare, germana..................... NÚRIA. 


