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Som la nostra memòria, aquest quimèric museu
de formes inconstants, de miralls trencats.
Jorge Luis Borges
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Que sempre siguin les paraules

Que sempre siguin les paraules

Quan feia poc que havíem encetat la pàgina del calendari d’aquest 2022, Europa es veia sotragada per la notícia de la guerra a Ucraïna. Les imatges que
ens arribaven —i que, malauradament, encara arriben— eren estremidores i a
molts ens feien pensar en el poc que hem après dels conflictes que s’han esdevingut en la nostra història recent. Novament, les armes han ocupat el lloc
de les paraules.
Uns dies abans, Manel Puig entrevistava set de les persones que formen part
d’aquesta exposició de memòria col•lectiva, que es va exposar per primera vegada el passat mes de maig a l’espai Art i Memòria del Museu Memorial de
l’Exili de La Jonquera, sota el comissariat de Pilar Farrés. Aquesta exposició
ja naixia amb la idea que es pogués portar a altres llocs. Agafem el relleu a
Castelló d’Empúries i, per a aquesta ocasió, hi hem sumat set testimonis més.
Infants que varen veure el seu joc innocent truncat per el conflicte bèl•lic, testimonis muts del fer dels adults en situacions extremes. Episodis traumàtics
que els han quedat per sempre més gravats en la retina.
Aquesta exposició es construeix de fragments de MEMÒRIES, de fets viscuts
des de cada situació personal i familiar, d’un període que va marcar la vila i el
país, i que no hem de deixar de recordar. Per tal que tots aquells que hem nascut i viscut en la pau i la democràcia les preservem com un dels nostres bens
col•lectius més preuats i que les armes no tornin mai més a ocupar el lloc de
les paraules.
De nou, l’Ecomuseu Farinera acull una exposició que parla de Castelló d’Empúries i de la seva gent. Aquesta vegada des de la vessant històrica, a través del
prisma de la creació artística, en què el blanc pren l’espai com a al•legoria del
record i la memòria. Gràcies a Pilar Farrés per la seva iniciativa i a Manel Puig
per les entrevistes i les fotografies. Esperem que aquests records perdurin en
les generacions que estan per venir.
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No oblidem

Històries d’infantesa

Fer memòria és recordar, per tant, tot el contrari d’oblidar. Aquest treball d’en
Manel Puig i la Pilar Farrés vol rememorar diverses històries de la vida quotidiana de catorze castellonines i castellonins que van patir una de les experiències
més violentes i traumàtiques que pot viure una persona: la guerra. És per això
que avui, també, no deixo de pensar com ho deuen estar passant les víctimes
involucrades en els diferents conflictes bèl•lics que hi ha ara mateix arreu del
món. Encara que la guerra fratricida espanyola va acabar fa vuitanta-tres anys,
estic segur que l’angoixa i el patiment de les víctimes d’avui és similar a la de
les víctimes d’aleshores.
La recuperació de la informació a partir de testimonis orals sempre ha estat
una bona manera de saber què va succeir. Com en tot treball de recerca, la
participació voluntària de les persones és determinant. És per això que voldria agrair, a tots aquells que heu col•laborat, d’una manera o d’una altra, en
aquest magnífic treball de memòria històrica, la vostra generositat. Des de
fa uns quants anys, el concepte de memòria històrica, referit a la Guerra Civil
espanyola i als seus efectes, té com a objectiu revelar la veritat i també les
injustícies que van patir totes les víctimes d’aquell conflicte. Des de l’Ajuntament, l’any 2007, concretament el mes de novembre, vàrem fer un exercici
de recuperació d’aquesta memòria, col•locant un monument al cementiri
municipal per recordar totes les víctimes del franquisme. És evident, però,
que en aquest aspecte encara queda molt per fer. Com a alcalde de Castelló
d’Empúries em plau presentar-vos aquest catàleg, lligat a l’exposició “Memòries”, instal•lada inicialment al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera i avui
a l’Ecomuseu Farinera de la nostra vila.

El projecte “Memòries”, de l’artista Pilar Farrés i el fotògraf Manel Puig, dona
veu als darrers testimonis vius de la Guerra Civil a Castelló d’Empúries. Els testimoniatges es recullen a través de catorze entrevistes realitzades per Manel
Puig a vuit homes i sis dones que, en un diàleg planer entre entrevistat i entrevistador, desgranen les seves vivències i la seves experiències personals,
explicades en primera persona, fet que el converteix en un valuós document
sobre el que va suposar el fenomen bèl•lic a Castelló des de la perspectiva
d’uns infants. De ben segur que els fets ocorreguts en el context de la Guerra
Civil van marcar i trasbalsar les seves vides.
Si bé la memòria és fràgil, selectiva i, sovint, fragmentada, la lectura resultant
del conjunt d’entrevistes aporta una nova dimensió, més subjectiva, que
complementa la documentació i la informació escrita i gràfica. Els testimonis
-ara adults- rememoren emocions comunes: la incertesa, la por permanent
als bombardejos de l’aviació franquista, l’esglai per l’assassinat dels capellans,
la indefensió, el racionament, la ràbia per la destrucció del pont Nou i la desolació per les fileres de persones dirigint-se a la frontera, cap a l’exili. Unes
mirades innocents en un món pervers.
“Memòries” és un projecte necessari i oportú. La recuperació i la difusió de les
catorze històries de vida en un període tan convuls com la Guerra Civil fa que
la memòria personal de cadascun dels testimonis esdevingui col•lectiva. Una
memòria que queda representada metafòricament mitjançant una instal•lació artística realitzada per Pilar Farrés i que acompanyen els retrats d’estudi
dels catorze entrevistats.

Salvi Güell i Bohigas

Marisa Roig i Simón

Alcalde de Castelló d’Empúries

Arxivera Municipal
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Els autors
Pilar Farrés
Manel Puig

Fotografia: Felix Torres / Pilar Farrés al seu estudi
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Memòries
En l’antiga mitologia grega, les ànimes dels difunts que viatjaven cap al reg-

Un vídeo recull testimonis de castellonins i castellonines que a través de la

ne del déu Hades, abans d’entrar-hi, podien beure d’un dels dos rius que hi

seva veu testimonien experiències i fragments d’històries que han viscut i els

havia allí oposats: el riu Leteu (oblit), que els permetia esborrar els records i

han transmès els seus familiars, veïns, amics... Es tracta d’un exercici en què

les experiències passades, o el riu Mnemòsine (memòria), les aigües del qual

conflueixen múltiples memòries subjectives i que fan palès com l’imaginari i

mantenien viu el record de les seves vides anteriors i portaven a l’omniscièn-

el record col•lectiu són un ens viu i en constant transformació.

cia. Memòria o oblit? Record o amnèsia?
Després de passar pel MUME, aquesta exposició s’amplia i arriba a Castelló
Tota memòria és una construcció subtil i alhora complexa que combina re-

d’Empúries, el lloc on es va gestar el projecte.

cord i oblit. L’exposició Memòries explora aquest espai de memòria individual
i col•lectiva, un espai fràgil i abstracte, en què queden fixades experiències,

Gràcies a la implicació de l’Ajuntament i de l’Ecomuseu Farinera, donem vi-

passatges i vivències compartides, i en què té lloc una resignificació del pas-

sibilitat a aquests testimonis tan valuosos per a nosaltres com a societat per

sat mitjançant la selecció d’alguns records i forçant l’oblit d’altres.

comprendre d’on venim i no donar l’esquena al passat.

Una instal•lació omple l’espai funcionant com una al•legoria del record i la

Pilar Farrés

memòria, del registre sensible del passat. El blanc fa al•lusió a la fragilitat de la
memòria i a la seva resignificació constant, que ens defineix com a individus
i com a societat. La instal•lació s’acompanya de catorze fotografies en blanc
i negre que mostren rostres en què és visible l’empremta del pas del temps.
Es tracta de persones grans del poble que varen viure un món que jo no vaig
viure i que, per a mi, són valuosos testimonis d’aquest passat ja esvaït, doncs
en són portadors i n’atresoren el record.
Totes les seves històries, experiències que s’han contat i m’han transmès, han
estat determinants per despertar la meva consciència, la meva comprensió
del món i el meu compromís envers el futur.
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Un record molt viu
Aquest catàleg, resultat de l’exposició titulada “Memòries”, vol mostrar diverses

Estem segurs que aquestes petites històries personals també ajudaran a

històries personals ocorregudes durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) a

conèixer, des d’una altra perspectiva, el que va significar el conflicte armat. Al

Castelló d’Empúries. Avui, els protagonistes ens expliquen els seus relats des

cap i a la fi, la població civil és la que rep directament el dolor de la incertesa,

d’una visió adulta, tot i que visqueren el conflicte quan eren uns infants. Aques-

de la gana i de la por. I a tot això se li ha d’afegir el patiment de les persecuci-

ta circumstància fa que les narracions que us presentem a continuació siguin

ons polítiques, primer, per part d’uns i després, per part dels altres. Per acabar,

d’allò més originals. No ens parlen directament de l’enfrontament cos a cos, ni

us voldria explicar un fet que no em va passar gens desapercebut. En pregun-

de trinxeres, ni de combat, sinó que ens conten experiències, en moltes ocasi-

tar-los sobre els seus records d’infància, una de les primeres coses que feien

ons traumàtiques i en d’altres més animades. Podríem dir que tots els succes-

era somriure. Doncs apel•lant precisament a aquella infantesa, tant de bo tots

sos viscuts pels homes i dones d’aquesta mostra són conseqüència indirecta

plegats repenséssim el que som, el que fem i, encara que fos per un instant

de la guerra, uns fets sense una gran transcendència global, però importants

en la nostra ocupada vida, tornéssim a ser aquells nens i nenes que un dia ens

en l’àmbit local i personal. Amb les entrevistes es vol donar a conèixer aquella

il•lusionàrem amb la simplicitat de la dolçor d’un caramel.

part de la guerra més civil i no tan lligada al règim i a les tàctiques militars.
L’objectiu d’aquests catorze relats personals és donar-nos a conèixer situaci-

										

ons tan destacades com l’execució de capellans i de civils, l’església convertida
en presó, la confiscació de béns, el bombardeig de l’aviació italiana, la voladura
del pont Nou, l’intent de volar el pont Vell, la retirada dels soldats de la República i l’entrada de l’exèrcit franquista. També afers més personals, com la
manca de menjar, les cues eternes del racionament per aconseguir un tall de
pa o un xic de carbó, el refugi d’infants i dones als masos i cortals, l’allotjament
de soldats en retirada, l’abandonament de les cases... Per donar veracitat a les
paraules que llegireu a continuació, catorze fotografies en blanc i negre, i en
format retrat, complementen aquestes explicacions. Les imatges han estat
preses directament a casa dels protagonistes. Creiem que aquesta intimitat
encara fa més visible allò que us volem mostrar.
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Manel Puig

Les entrevistes
Mercè Caussa i Vergés
Angelina Colls i Reixach
Joaquim Soler i Rués
Josep Casas i Pujol
Secundino Bramon i Figueras
Joaquim Sala i Cortada
Salvador Rosés i Oliveras
Esteve Grabulós i Ros
Epifani Martín i Font
Remei Aynier i Salleras
Justa Bolasell i Fajol
Pere Puig i Sala
Adelina Coll i Serra
Concepció Canet i Grabulós

* Les entrevistes que llegireu a continuació han estat ordenades per ordre cronològic seguint
la data de naixement dels catorze protagonistes
Autoretrat de Manel Puig i Palmer al seu estudi
14

Mercè Caussa i Vergés
(Castelló d’Empúries, 3 de juny de 1922)
«Jo era estudiant a casa i sentia els avions passar per sobre. Tenia molta por.
Aquells avions anaven plens de bombes cap a Figueres. Pel soroll notaves
que anaven carregats. De cop senties les sirenes de Roses i Figueres».

Motiu: Can Micolau I Ofici: Llevadora i practicant
* Entrevista realitzada el dilluns 7 de febrer de 2022, a les 16 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
El primer que recordo és de quan tenia quinze anys. Vaig conèixer un soldat
valencià que feia pràctiques aquí, a Castelló. Les feien a cal Marrinxo i s’entrenaven per anar al front. Aquell noi, que tenia dos anys de la carrera d’advocat,
li va dir a la meva mare que em volia donar classes. Gràcies a ell més endavant
vaig estudiar. Jo només tenia quinze anys i me’n vaig enamorar. Després es va
passar a l’Espanya franquista.

Va veure persones que marxaven cap a l’exili?
Sí, que en vaig veure. Hi havia unes noies que travessaven la Muga i el meu
pare li va dir al sergent dels carabiners si no li feia pena que aquelles noies
haguessin de travessar el riu. Travessaven per l’aigua perquè no els agafessin
la xocolata o el cafè que portaven del racionament de Barcelona, i que aquí
no donaven, per intercanviar per farinetes de blat de moro o arròs. Aquí no en
teníem, de xocolata.

En període de guerra se celebraven les festes igualment?
Sí, les festes es feien igualment. Cada diumenge hi havia ball. També se celebrava sant Antoni i la Festa Major. Com que els nois eren tots al front, al ball
hi quedaven els nens més joves i nosaltres. Per a la música del ball feien servir
una gramola. Hi havia dues sales de ball, els Aires Nous, dels de dretes, i la Sala
Municipal, dels d’esquerres. Ja abans de la guerra els treballadors van fer la
Sala Municipal. El meu pare i molts d’altres hi van anar a treballar de gratis.

Sap què va passar amb els mossens Tomàs Miralpeix i Lluís Frigola?
El dia que els del comitè van fer aixecar del llit mossèn Tomàs. Això no em va
agradar gens perquè el van matar. Jo vaig veure com se l’emportaven: portava unes botes. Al cap d’uns moments, cap allà a la font, vaig sentir els trets.
Mossèn Tomàs divertia la mainada, feia teatre i el joc de l’olla amb els ulls
tapats. Si jo sabia algun joc era gràcies a ell. A mossèn Lluís no l’havia tractat.

On era quan van bombardejar Castelló?
Era a Castelló, però vam tenir por i vam anar en carro cap a Vilanova, a ca la
Marieta Blanch. Al meu pare l’havien cridat a quintes, però es va amagar al
paller i no s’hi va presentar. Un cop a Vilanova, un avió que perseguia els rojos
va bombardejar i va ferir la meva mare, a la cuixa, i el meu germà. Jo vaig ser
valenta i vaig anar a esperar l’entrada dels franquistes per veure si hi havia
algun metge. En vaig fer venir un a casa per visitar la meva mare i el meu germà. Ens va dir que la meva mare no tenia metralla a la ferida. De l’explosió, el
meu germà se’n va salvar perquè dormia en un llit de baranes: en caure les
bigues del teulat, les baranes li van fer de pont, però com que era ple hivern i
feia molt fred, sense teulada, va agafar una pleuresia, el bacil de Koch, que li va
passar al ventre i li va perforar un budell. Va morir amb només vuit anys. Vam
marxar de Castelló per por de les bombes i a Vilanova vàrem rebre.

18

L’aviació republicana va fer caure un avió. El va veure?
Sí, i tant que el vaig veure! Amb la Pilar Marcó vàrem anar a veure l’avió, que
va caure on avui és Empuriabrava. Vaig veure a la sorra uns homes morts que
eren molt grassos. Mentre els miràvem tres avions que quedaven van recular
i, en passar per sobre nostre, ens van metrallar. Sort que hi havia una barraca
i ens hi vam posar a dintre. No vàrem sortir fins a la nit, de la por que teníem.
Va conèixer l’alcalde Josep Bordas de la Cuesta?
Era molt bona persona. Va ajudar molt. L’única cosa és que els rics no pagaven
i als pobres ens feien pagar. Quan va arribar en Bordas d’alcalde va dir: “Els
que tenen han de pagar”. I per això no el van poder veure mai. Perquè en Bordas només va fer bé, aquí. Ell va arreglar, per exemple, el carrer Muralla que
quan plovia es negava.
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Angelina Colls i Reixach
(Castelló d’Empúries, 27 de gener de 1925)
«Mig poble era de dretes i mig poble era d’esquerres. Ens vam separar, ens
vam separar tant que fins i tot s’organitzaven dos balls: el dels Aires Nous, el
ball dels negres, que en dèiem, que eren els de dretes, i el ball dels blancs, a
la Sala Municipal, que era el de les esquerres».

Motiu: Can Pau Colls I Ofici: Comerciant
* Entrevista realitzada el dilluns 14 de febrer de 2022 a les 16 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
El dia que varen matar els capellans. Encara sembla que sento els trets. Havíem vist que els portaven cap a l’Ajuntament i, al cap d’una estona, un tret i un
altre... Vam quedar glaçats. Quan sento parlar de la guerra, aquells trets són el
primer que em ve al cap. També recordo que en aquella època, quan a casa
algú tocava la porta, el meu pare s’amagava. A dalt, hi teníem una claraboia
que s’obria i des de la qual podies accedir directament a la teulada. Els del comitè el venien a buscar, però mai el trobaven. Un dels tres germans anàvem
amb ell, tancàvem la claraboia amb un forrellat que hi havia i trèiem l’escala.
D’aquesta manera semblava tancada i que no hi havia ningú.
Només el van agafar una dia. La meva mare em va dir que els seguís per saber
on el portaven. I sí, els vaig seguir. Com que a una nena d’onze anys no li feien
cas, vaig poder veure on anaven. Primer el van portar a la Sala Municipal, on
s’hi va estar unes hores, i després, a l’església, que havien convertit en presó.
Per sort, l’endemà ja el van deixar sortir. Ell no s’havia ficat mai en política.
Sempre deia que la política era per als qui en vivien i que els altres només hi
anaven a rebre.
Recorda els primers dies de guerra?
La declaració de guerra no, perquè era petita, però sí que recordo que costava
trobar segons quin aliment: no teníem pa, no teníem oli... Hi havia poca cosa
per menjar. Havíem d’anar a fer cua a la plaça dels Homes. Jo hi anava a la
una de la nit i m’hi acompanyava la Maria Lluïsa Guanter, que era una veïna
de casa més gran que jo. Hi anàvem a prendre reva per ser, l’endemà, de les
primeres. No donaven pa fins a les vuit del matí. Era de racionament. Tot i això,
com que a casa érem pagesos, ja teníem força de tot. Només ens faltava el pa.

On era quan van bombardejar Castelló?
Érem tres germans, en Pau, en Josep i jo. Un dels cops que van bombardejar,
la padrina ens va dir que anéssim al mas Viladamat, on vivien, que era més
segur que Castelló. Els meus pares ens hi van portar i, només d’arribar, el meu
oncle ens va ensenyar una pallera que havia buidat de dintre amb l’espai just
perquè hi cabéssim tots tres. També ens va ensenyar una bala de palla que
havia deixat al costat del forat per accedir a l’interior de la pallera i ens va dir
que l’últim que entrés, l’estirés i així l’amagatall quedaria ben tancat. Mentre
no sentíem cap soroll d’avió, jugàvem per fora, però quan en sentíem, de seguida entràvem dins d’aquella pallera buida. Fins que un dia s’acostaren uns
avions i el meu germà gran ens va cridar: “Ràpid, ràpid, cap a dintre”. Aleshores un dels avions va tirar unes bombes i una va caure just a tocar de la porta
de la pallera. Sort que l’havíem tancat, perquè aquella bala de palla va quedar
plena de metralla de l’explosió. Al cap d’uns dies vam saber que al mas de can
Fages, que és molt a prop d’on érem nosaltres, hi va arribar un comandament.
Potser ho sabien i es van equivocar de mas i van bombardejar el que no era.
Va veure soldats republicans en retirada?
A casa vàrem tenir un soldat republicà allotjat una nit. Li va dir al meu pare
que ja en tenia prou amb una nit i que dormiria al paller. A més li va prometre
que l’endemà marxaria. El meu pare li va dir que podia pujar al pis, que li deixàvem una habitació. Aquest soldat anava molt carregat i, quan es disposava
a marxar, el meu pare li va dir que si l’hi tornava li deixaria un matxo que teníem que es deia Careto. Aquell home li va dir: “M’aniria molt bé per arribar a la
frontera”. L’hi va deixar, però, evidentment, no ens el va tornar.

Què vol dir prendre reva?
És com si agafessis tanda. Anaves a fer cua i quan ja hi havia força gent esperant podies marxar: tant els de davant com els de darrere teu ja sabien que
allà hi anaves tu. Si no ho feies així, t’estaves moltes hores esperant. Pensa que
la cua voltava tota la plaça per sota les voltes. Tot i això, sempre hi havia alguna
rondinaire que quan tornaves de casa i et posaves al teu lloc es queixava.
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Joaquim Soler i Rués
(Castelló d’Empúries, 4 d’octubre de 1926)
«La meva mare no volia que anés sol per la vila perquè estàvem ‘fitxats’
pels revolucionaris. Tenia por que em passés alguna cosa».
Motiu: Ca la Tàlia I Ofici: Paleta
* Entrevista realitzada el dimecres 9 de febrer de 2022 a les 16.10 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
El meu pare va caure malalt l’any 1935 i el metge li va suggerir canviar d’aires,
marxar de Castelló. Li va recomanar anar a passar uns dies a la Fonda Siqués
de Besalú. Un temps després, quan es va declarar la guerra, a casa vàrem
quedar la meva mare, el meu germà, que era minusvàlid, i jo, el més petit. La
mare no volia que sortís de casa, perquè els meus pares havien treballat a can
Planas, que eren de dretes, i ens associaven directament amb ells. Vaig passar
molts de dies sense sortir de casa i sense poder anar al centre de la vila. Això
és el primer que recordo.
Sap què va passar amb els mossens Tomàs Miralpeix i Lluís Frigola?
Era el dia 19 de juliol de 1936, quan jo feia d’escolà. Anava cap a l’Asil Toribi
Duran a ajudar mossèn Tomàs Miralpeix a dir missa. Davant d’un mas d’en
Quimet Gusó, que era molt a prop de l’Asil, em vaig trobar uns homes amb escopetes que no em van deixar passar. També hi havia vigilants prop del pont
del Maldiner. Aquells homes van preguntar-me on anava i jo els vaig dir que
a ajudar el mossèn. Van contestar-me que ja no hi havia misses, que s’havien
acabat. Vaig tornar cap a casa i la meva mare em va dir que no em deixaria
sortir més si no anava amb ella. Teníem por. Referent a mossèn Tomàs, també
recordo com uns milicians se l’emportaren agafat dels braços en direcció a
l’Hospital de Santa Llúcia, on avui hi ha l’Ajuntament. Jo estava jugant amb
els meus amics aquí, al carrer del Pont, i els vaig veure passar. Era el dia 23 de
juliol. Van matar els dos mossens sense contemplacions.
Recorda l’entrada de les tropes franquistes?
I tant! Jo, en aquell moment, era a Fortià, a can Guineia, on treballava de minyona la meva germana. Però encara et diré més: abans de l’entrada de les
tropes franquistes, uns militars de la República en retirada, especialistes en
voladures, van confiscar el paller de la casa, i hi van guardar material i explosius. Abans de marxar van dir: “Demà marxem. Avui és l’últim dia que estarem aquí i aquesta matinada volarem el pont de Castelló”. I exactament això
és el que van fer: van volar el pont. Es va sentir l’explosió des de Fortià. Just
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l’endemà van entrar els franquistes i l’avi Pernau, que també era amb mi a
Fortià, va dir: “Anem a Castelló a veure l’entrada dels soldats?”. Quan érem
a mig camí a l’avi li va venir mal de panxa i va haver de tornar cap a Fortià. Jo
vaig continuar acompanyat dels soldats. Un soldat va donar-me xocolata i un
altre una pesseta d’en Franco. Quan van ser a Castelló, van veure que no podien passar pel pont Nou, ja que l’havien fet volar, i que el pont Vell era massa
estret. Hi havia unes tanquetes que baixaven i pujaven pel terraplè. El pont
Vell també l’havien de volar. Recordo que hi havia uns forats amb explosius,
però algú en va tallar la metxa i per sort es va salvar. Van fer anar uns quants
homes, entre el quals hi havia el meu pare, que ja estava recuperat, a tapar
aquells forats de la base del pont.
Com va viure el final de la guerra i els dies després?
Quan s’acabà la guerra tot fou “Viva Franco y arriba España”. Però després
va venir la gana. Quan encara hi havia soldats, que s’hostatjaven a l’Asil Toribi
Duran i a les monges clarisses, teníem alguna cosa per posar-nos a la boca.
Quan acabaven de dinar, si els sobrava alguna cosa, ens ho repartien. Quan va
marxar la gran majoria de la tropa ens vam haver d’espavilar per aconseguir
alguna cosa per menjar. Amb el blat de moro i un molinet de moldre cafè
fèiem farinetes i farro. Farinetes o farro amanit amb llet de vaca, ja que no teníem oli. Tot anava amb racionament. Recordo que hi havia una fila de dones
a can Pastell, allà a la plaça, per anar a buscar carbó per cuinar. Quan estava a
punt d’acabar-se, les dones apartaven les criatures i es barallaven per ser les
primeres. Ens tocaven dos quilos de carbó a cadascú, però perquè pesés més
el mullaven. Hi havia dones que començaven a fer cua a les cinc del matí.
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Josep Casas i Pujol
(Castelló d’Empúries, 4 d’octubre de 1927)
«Quan van bombardejar, veies les habitacions de les cases amb els
matalassos a terra. Molts familiars de la vila van venir a refugiar-se al
mas on vivia. A la plaça dels Homes les bombes van matar dues persones».

Motiu: Can Noixa I Ofici: Pagès
* Entrevista realitzada el divendres 11 de febrer de 2022 a les 17.20 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
Doncs el primer que penso és en un camió ple d’obusos. Sembla que encara
veig en Fontcoberta conduint un camió ple de beines d’obús. A l’alçada del
cortal d’en Viladamat, a tocar el mas d’en Fages, el camió va tenir una avaria
i va quedar allà, en un racó. Així és que jo i dos companys més, que eren més
entremaliats, a la nit ens hi vàrem enfilar i en vam agafar uns quants. Almenys
feien un metre d’alçada i això que només era la beina i faltava l’altra part. Com
que eren buits, recordo que els tocaves i sonaven com una campana.
On era quan van bombardejar Castelló?
Era amb la colla jugant al carrer quan vam veure tres avions trimotors que
passaven per sobre nostre. Vam anar cap al molí i ens vam enfilar sobre la
rampa on deixen anar els sacs per veure-ho millor. Vam començar a sentir
explosions i ens vam anar a amagar sota l’escala de la casa d’en Lauro. Vam
veure com una de les bombes queia dins el pou del col•legi dels hermanos.
Es va enfonsar tota l’estructura i l’aigua sortia bullint. Vam tornar cap al molí i
vam veure com un dels caces que venia del camp d’aviació de Garriguella va
fer caure un obús. Semblava que havia caigut a la zona de l’Hort d’en Negre,
però la perspectiva ens va enganyar: resulta que va caure a la platja de la Rubina, prop d’on hi havia la caseta dels carabiners. També van caure bombes a
la zona de Sant Llàtzer i, a la plaça dels Homes, unes quantes més.
Va sentir l’explosió de la voladura del pont Nou?
Jo era al mas de can Guero, on ara hi ha l’Hotel Casablanca, i amb l’explosió
es van obrir totes les finestres. Al cap d’un parell de dies ja vam anar a jugar
al pont Nou. Com que va quedar partit ens posàvem una estora al cul i baixàvem com si fos un tobogan. Durant la retirada, per les carreteres et trobaves
cotxes, camions abandonats... N’hi havia de cremats i d’altres de desmuntats.
Vàrem agafar un cotxe d’aquests que hi havia prop del pont i amb uns quants
el vàrem empènyer fins a dalt de tot del tall més gran del pont que es mantenia dempeus. Quan el teníem a dalt de tot el deixàvem anar. També recordo
veure, en un racó, enmig de la runa, una caixa amb explosius de color groc.
Deien que era trilita.
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Va veure soldats republicans en retirada?
Sí, i tant! N’hi havia d’allotjats a moltes cases. Però Castelló era mig buit: tothom anava a refugiar-se als masos dels voltants. Nosaltres, amb més famílies
castellonines, ens estàvem al mas d’en Guero. En aquell mas hi havia un pilot de dones i nens refugiats. Era un batibull d’anar i venir. Un dia a la tarda,
el pastor, en Morera, va arribar i va tancar el ramat. De lluny vam veure que
s’acostava molt a poc a poc un home amb un cavall. Semblava un general.
Arriba, baixa, estaca el cavall, se’n va amb en Morera i li diu: “Oye!, dame un
cordero!”. I el pastor li digué que no. “Tú eres un fascista”, li va dir. Tot seguit
l’home es tragué una pistola llarga (no havia vist mai una pistola com aquella)
i de seguit l’altre li respongué: “Bueno, bueno... Coja el cordero que quiera”.
En va agafar un i el va lligar. Sabia de què anava, perquè el va lligar molt bé,
per les quatre cames, i el va penjar al llom del cavall. Un cop el va tenir ben
col•locat, va anar cap a dins del mas, va agafar una paella grossa de torrar
castanyes i també la va carregar. Va preguntar al pastor, assenyalant un mapa
que portava, cap on havia d’anar per arribar a França. El pastor l’hi va indicar.
L’home va pujar al cavall i es va acomiadar dient: “Hasta la vista, fascistas!”. Va
agafar el camí ral i cap a França...
Va veure persones que marxaven cap a l’exili?
I tant que en vaig veure! En passaven tantes que semblava un enterrament:
grans fileres plenes de gent en silenci. Gent i gent caminant, pobrets! Anaven
amb criatures, mig despullats, tots cap a França. Les corrues de gent no només es veien durant el dia, sinó també de nit. Portaven torxes enceses. Tots
preguntaven per anar a França. Va ser terrible!
Després van entrar els franquistes, i per evitar que els soldats guanyadors entressin a les cases, l’Ajuntament, amb l’alcalde Vera, va fer posar cartells a les
entrades que deien: “Esta casa está ocupada por su dueño”. D’aquesta manera es va evitar que entressin en unes quantes cases.
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Secundino Bramon i Figueras
(Castelló d’Empúries, 18 de desembre de 1927)
«La mare i jo teníem una por terrible als avions».
Motiu: Can Secundino I Ofici: Pagès
* Entrevista realitzada el dilluns 17 d’octubre de 2022 a les 12 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
Nosaltres vivíem en un mas a tocar a mar, prop de Roses, que era conegut
com a can Secundino, però era el mas Moxó. A la meva mare i a mi ens feien
molta por els avions. Hi havia, molt a prop, el camp d’aviació de Garriguella,
que era construït a tocar del terme de Vilajuïga i molt sovint sentíem els avions sobrevolant casa nostra. Amb la mare ens amagàvem entre les regues del
blat de moro, però ens equivocàvem perquè els avions es metrallaven entre
ells. El meu pare, que no tenia por, quan veia un avió sempre es posava a l’ombra d’un tamariu molt gran que teníem per veure més bé que feien. Alguns
dels avions que venien de fora bombardejaven Roses.
Un dia en van fer caure un. Es va sentir paaam, un cop molt fort. Va caure
entre el mar i el mas. Després de l’aigua de mar, hi havia el sorral, mates de
jonc, una mica d’herba i ja venia el mas. Va quedar tot destorçat. El van anar
a buscar i amb una destral i forquetes es van emportar les peces i ho van
carregar. Quan van agafar les restes de persones, un que el coneixíem, va dir:
Secundino, vols el fetge per als gossos?. Des del mas també havíem sentit el
bombardeig sobre Roses del vaixell Canarias.
Va sentir a parlar del Comitè?
I tant! A vegades venien allà al mas a provocar, ens trepitjaven els sembrats
per veure si nosaltres dèiem alguna cosa. El meu pare, que es feia amb tothom, mai va dir res. Un dia van arribar i ens van dir que a partir d’aquell moment les terres les treballarien a mitges, ells i nosaltres. Com que els vàrem
dir que no marxaríem del mas, només hi varen estar tres dies. També es van
quedar la meitat de les eugues que teníem.
Llavors, el meu pare va llogar unes closes, prop de Sant Pere Pescador, per
tancar-hi les eugues que tenia. Hi anava cada dia a veure-les i un dia, de sobte,
es va parar un cotxe i els del Comitè van fer baixar-ne un home, que era capellà, el van arruixar de gasolina, li van tirar un misto i el van cremar. Era mossèn
Francesc Cargol. El que va fer això era un amic del meu pare. El meu pare,
però, mai no es va enredar amb política. També quan va esclatar la guerra van
agafar tres «hermanos» del col•legi de Sant Gabriel, se’ls van emportar i els
van matar. Diuen que amb un volant els van tallar el coll.
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El meu avi, per part de mare, va ser alcalde. Es deia Vicenç Figueras i també
el van agafar i el van tancar al castell de Sant Ferran de Figueres. Recordo que
anàvem sovint amb la meva mare a veure’l. Li portàvem menjar i roba. Hi va
estar un temps i després el van deixar anar.
El seu pare, va haver d’anar al front?
Sí, però el van mobilitzar tard. El seu destí va ser a Lleida. Hi va estar poc, però
quan es va acabar el van detenir a Barbastro. Els germans de la meva mare
van marxar els primers dies de la guerra amb l’exèrcit d’en Franco. El germà
gran no recordo on era, però el petit es dedicava a anar amb un camió de propaganda franquista. Quan va acabar la guerra, aquest germà petit de la mare
va anar a Barbastro a buscar-lo i el va portar lliure cap a Castelló.
Van tenir persones allotjades al seu mas?
Al mas van venir a refugiar-se una cinquantena de persones de Roses. Uns
dormien a la pallera i els altres, a fora. De Castelló venien alguns carrabiners a
sopar. Ells mateixos es portaven el menjar i se l’escalfaven.
En un altre mas, el de can Túries, també hi havia molts refugiats, però aquests
eren més de Figueres. Entre les persones hi havia una noia que festejava amb
el pilot que havia fet caure aquell avió que t’he dit abans. Un dia, jo i el meu avi
érem a can Túries i l’avi li va dir al pilot que li havien dit que a vegades volava
amb les rodes mirant enlaire. I el pilot li va respondre: I tant, ja ho li ho demostraré. I l’endemà va fer una passada per sobre nostre amb les rodes mirant al
cel. Això ho recordo com si fos ara.
Ve veure l’entrada de l’exèrcit franquista a Castelló?
A Castelló no la recordo, perquè nosaltres vivíem al mas, però quan van entrar
els nacionals, al mas del costat de casa nostra hi havia més de dues centes
persones refugiades. Recordo que va venir un comandament a cavall i els van
fer formar a tots. Formats com a militars, els van fer anar caminant tots cap a
Castelló.
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Joaquim Sala i Cortada
(Castelló d’Empúries, 25 d’abril de 1928)
«Va ser una revolució entre germans. Tot va passar perquè
uns pensaven d’una manera i els altres d’una altra».
Motiu: Malino I Ofici: Pagès
* Entrevista realitzada el divendres 30 de setembre de 2022 a les 16.15 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
El primer que recordo és el bombardeig. Eren entre les onze i les dotze del
migdia quan ens van bombardejar. Era un avió de tres motors, que en deien
«paves». Normalment, aquests avions venien des de l’Escala. Recordo uns
quants llocs on van caure: en un camp d’en Planas, pels carrers Toribi Duran,
en un paller d’en Jou, als Aires Nous, una altra a la secretaria de l’Ajuntament
i l’altra on hi havia el Banc Popular, on va matar una dona. També dins el pou
del col•legi dels «Hermanos», però aquesta no va explotar. En van caure unes
quantes més.
També van volar el pont Nou. Jo, en aquell moment, era al mas Llebrer, el d’en
Joan Ferrer. En aquells moments, el dia 9 o 10 de febrer, érem una trentena de
persones. Un dia abans en va venir un a casa i ens va dir que abans de les cinc
de la matinada obríssim totes les portes i finestres de bat a bat, que tenien
previst volar el pont Nou. D’aquella manera, amb l’explosió, no es trencaria cap
vidre. I sí, sí, justament a les cinc de l’endemà es va sentir una gran exposició.
Va viure alguna situació d’enfrontament entre els bàndols dels blancs i dels
negres?
Sí, una que vaig viure personalment. Jo estava jugant al bistri amb altres
amics a la plaça dels Homes, prop del bar d’en Calet, on hi havia hagut can
Fernando, i el meu pare va cridar-me. Em va dir que anés a casa a buscar una
escopeta i cartutxos per acompanyar els dos germans Fàbrega, que tenien
por de tornar sols a casa. M’imagino que per represàlies. Vaig anar a casa i
vaig posar l’escopeta dins un sac i l’hi vaig portar al meu pare per la porta del
darrere del bar.
Van passar gana després de la guerra?
El primer any després de la guerra no vàrem passar gana. Va ser després que
vàrem passar-ne més. Quan va venir la Segona Guerra Mundial. Pensa que tot
el material de guerra que els alemanys van deixar a Franco, s’havia de pagar.
Doncs el van pagar amb aliments. D’aquella època també recordo que el meu
pare em va explicar que van trobar un soldat alemany negat a la zona de pla
de Roses, on en aquells anys hi havia un passallís que sempre s’inundava. Es
veu que el buscaven feia dies. Com que a casa teníem una barca per anar a
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pescar a la zona de la Rubina i cap a Santa Margarita, se’l van trobar. Ja feia
uns dies que era mort dins de l’aigua. Es veu que li van tallar el braç i li van
agafar la documentació que portava a la cartera. Això era quan ja portàvem
uns dos anys de la Segona Guerra Mundial.
Recorda l’entrada de les tropes franquistes?
Recordo que deien que al mas de les Macaues, prop de sant Joan dels Erms,
quan es va declarar la guerra els van agafar la meitat de les gallines que tenien i, quan va acabar, amb l’entrada dels nacionals se’l van emportar l’altra
meitat. Els primers soldats franquistes que van entrar eren moros. També van
explicar-me que un dels germans Riera, que eren músics, es va trobar amb un
d’aquests soldats i li va preguntar quina hora era. Quan en Riera es va treure
el rellotge per mirar-lo, l’hi van fotre. També a la plaça de l’Església, al final
de la guerra, algú hi va deixar un ramat de xais abandonat. Tots corrien per
allà sense amo i, amb la mare, en vam agafar dos. El dia de la festa major, en
vàrem menjar.
Vostè, que vivia a la plaça de l’Església, recorda quan van tapiar la portalada
i el retaule per protegir-lo?
I tant, va venir un de la Generalitat de Barcelona i va fer tapar els apòstols i el
retaule. El material que van fer servir el van treure de la zona on hi havia hagut
l’antiga Cooperativa, a tocar de la carretera. Allà, hi havien de construir una
escola, que al final no es va fer. Doncs, van agafar totes les totxanes destinades a l’obra d’aquell col•legi que no es va construir per tapiar la portalada i el
retaule. Del retaule, en van desmuntar els pinacles de la part de dalt.
Quan va acabar la guerra i van fer la primera missa, els capellans no tenien
la vestimenta que es posen normalment. I l’Amado, el paleta que treballava
per a l’església, va fer un forat al mur que protegia l’altar i va treure’n diverses
peces de roba per dir missa.
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Salvador Rosés i Oliveras
(L’Escala, 10 de febrer de 1930)
«Els nacionals teníen moltes més ajudes. En aquella
època ja tenien avions per bombardejar».
Motiu: Can Rosés I Ofici: Pilot de marina mercant
* Entrevista realitzada el dimarts 4 d’octubre de 2022 a les 17.30 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
Jo vaig néixer a l’Escala i quan va començar la revolució vàrem anar a viure Sant
Llorenç de la Muga. Hi vàrem arribar quan jo tenia uns sis anys i una de les primeres coses que recordo és que va aparèixer un cavall en un camp, algú el va
abandonar. Era un animal molt bo: nosaltres hi pujàvem i, tot jugant, anàvem
amunt i avall. Aquest és el meu primer record de nen. Però també recordo del
final de la guerra que per Sant Llorenç passava molta gent que marxava a l’exili. Quan els republicans es retiraven, van deixar un cotxe i dues motos que s’havien quedat sense gasolina. Van arribar fins allà i allà els van abandonar. Com
que no tenien mitjà de transport, ens van agafar el cotxe de casa, un Citroën
model Rosalia. El meu pare feia molt poc que l’havia comprat, era nou. Al cap
de dos o tres dies van arribar els nacionals. Aquells sí que portaven gasolina:
van posar-ne a les motos i al cotxe i s’ho van emportar. S’ho van emportar tot!
Com que la nostra família és de Figueres, el meu pare hi anava sovint. A la
sortida de la ciutat, cap allà al parc, hi havia un control i sempre se’l saltava.
I alguna vegada passava a tota velocitat per la cuneta. Un dia, fins i tot, com
que ja el coneixien, van disparar a l’aire. Tant els guàrdies com el meu pare es
coneixien de tant passar-hi. També he de dir-te que a Figueres, a causa dels
bombardejos, hi havien fet uns refugis. Un cop, com que tocaven les sirenes,
jo i la meva mare vàrem refugiar-nos en un d’ells. D’aquell lloc només recordo
haver-hi baixat i, com que era molt observador, vaig veure que hi havia unes
quantes caixes amb ous i em vaig dedicar a comptar-los tots.

Va anar a la guerra, el seu pare?
Sí, el van cridar a files, però no hi va estar gaires dies. A ell i a un infermer,
els van assignar una ambulància militar. Dins de l’ambulància portaven una
cabra per a la llet, un sac de patates, un de cigrons... Hi portaven menjar per
passar els dies. Ell vivia a dins com si fos una caravana d’aquestes d’ara i quan
hi havia alguna urgència també hi carregaven els ferits.
Quan van venir cap a Castelló d’Empúries?
Quan vam arribar a Castelló, era just acabada la guerra. Com tants i tants, no
teníem massa res i, al ser metge, li va tocar la plaça de Castelló. En aquells
primers dies havia d’anar a fer les visites amb bicicleta. Abans, els metges
no eren com ara, eren ells que anaven a visitar a les cases. A part de Castelló,
també feia visites a Vilanova, a Fortià, a Riumors i a Vila-sacra, sempre amb
bicicleta. Al cap d’un temps va obrir un despatx a la Rambla i també anava a
operar a la Clínica Santa Creu.
Per una denúncia, al meu pare el van tancar una setmana en un camp de
concentració. Però el meu oncle, com que era de dretes, el va poder treure.
Quan va sortir-ne, com que no hi havia massa metges, feia de metge militar. A
més a més de tots els pobles, també anava a l’Asil, que era un hospital militar.
Fins i tot anava a visitar els comandaments que hi havia «acollits» a les cases
de Castelló. Tenia un assistent que l’ajudava.

Va viure alguna experiència d’aquelles que mai oblidarà?
I tant! El meu pare era metge i, a part de visitar a sant Llorenç, també feia visites a Albanyà i a Terrades. Doncs una vegada, pujant per la carretera d’anar a
la Salut, amb aquell cotxe que ens van agafar, vaig veure una cosa que em va
impactar molt: just a la cuneta, hi havia un capellà mort. No vàrem parar perquè ja es veia que no s’hi podia fer res i que ja era mort.
A la retirada dels rojos també recordo que n’hi havia uns que portaven uns xais
i els van tirar vius dins un pou. Perquè els que venien tot darrere no se’ls poguessin menjar. Aquestes són coses que quan ets petit t’impacten i et queden
en el record.
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Esteve Grabulós i Ros
(Castelló d’Empúries, 10 de maig de 1930)
«Durant la guerra, vaig passar les febres negres. El pronòstic
d’aquesta malaltia era molt greu. Jo i la meva mare ens vàrem curar».
Motiu: Can Gira-rocs I Ofici: Pagès
* Entrevista realitzada el dimecres 5 d’octubre de 2022 a les 18 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
La primera cosa que recordo va ser quan vaig tornar en si després de passar
les febres negres. Ho vàrem tenir jo i la meva mare. En aquella època era una
malaltia força greu. Aquí darrere de casa també hi havia una dona, que li deien la Baliseta, que també ho tenia. A ella, la va afectar molt més perquè no
es deixava curar; li va fer malbé la meitat de la cara. Per tapar-s’ho, sempre
portava un mocador.
Durant el matí, el meu pare ens cuidava a mi i la mare i, cap a la tarda, anava a
buscar una «hermana» que ens venia a curar. Aquesta monja estava a l’edifici
on avui hi ha l’Ajuntament. Quan havia de venir cap a casa, no volia venir sola
perquè tenia por que li passes alguna cosa. Sempre l’acompanyava el meu
pare.
Va anar al front, el seu pare?
Sí, però quan van veure que no hi havia res a fer, amb en Planes i un altre
company d’un altre poble van venir cap a casa. El meu pare es va quedar a
Castelló, però es va haver d’amagar en un paller de la nostra propietat. Cada
dia, la mare l’hi portava menjar. Al cap d’un temps va venir a buscar-lo la Guàrdia Civil, perquè deien que a casa havien fet reunions, però no el van trobar. A
casa no n’havien fet mai, de reunions.
Uns anys més tard, de resultes d’aquest fet, jo també vaig sortir-ne perjudicat.
Quan em tocava fer el servei militar, que era d’un any i mig més o menys, vaig
anar a parlar amb un meu parent que era capità de l’exèrcit i em va dir que
només faria els tres mesos que dura la instrucció i després aniria llicenciat cap
a casa. Doncs al final vaig fer més de tres mesos de mili. Al cap d’uns anys em
vaig trobar un fill d’aquell capità i li vaig preguntar: Com és que el teu pare al
final no va poder fer el que m’havia promès? Es va posar a riure i em va dir:
Noi, coses dels pobles. En aquell moment, vaig pensar que jo no havia fet res.
I que tota la meva vida només havia treballat. Però li vaig preguntar si sabia
què havia passat. I va dir-me que quan em vaig allistar, van posar el «tachet»
de l’Ajuntament al revés i amb això sabien que tu eres fill d’uns o dels altres.
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Per aquest motiu vaig fer més mesos del que aquell capità em va prometre.
Tot i això, vaig poder plegar una mica abans de l’any i mig reglamentari.
Era a casa, quan van bombardejar Castelló?
Quan van bombardejar Castelló tots tres érem a casa. El meu pare ens va
agafar a mi i la mare i ens vàrem tancar tots junts en una habitació. El pare va
pensar que si ens havíem de morir per causa d’una bomba, moriríem junts.
Per sort, no va passar res. Al cap d’uns dies, quan vaig sortir al carrer, vaig veure un clot molt gros davant de can Malla i un altre a la carretera Fonda. Tot i
que en van caure més, jo només vaig veure el rastre d’aquelles dues bombes.
També recordo que, per la retirada, hi havia força material explosiu abandonat: granades, bombes de mà... N’hi havia de tirades pels marges, pels recs.
Un dia, en Joan el Cucu, jugant amb aquell material, l’hi va explotar i es va
quedar sense dos dits de la mà.
Recorda l’entrada de l’exèrcit franquista pel carrer del Pont?
No ho recordo, però sí que els primers soldats que van entrar eren moros. I
el meu pare em va explicar que van entrar als baixos de casa i s’ho van emportar tot. Només van deixar algun conill «corquí» d’aquells petits. Quan van
entrar-hi, van cridar si hi havia algú i el meu pare va contestar que no podia
baixar perquè tenia la família malalta. I li van respondre: No, no! No cal que
baixis! Des de dalt al pis se sentia l’esvalot de les gallines quan les agafaven.
S’ho posaven al mig d’aquelles calces tan amples que portaven i s’ho emportaven. La veritat és que a dalt a casa no hi van pujar.
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Epifani Martín i Font
(Guils de Cerdanya, 1 de juliol de 1930)
«De la postguerra, recordo que al poble hi havia una divisió entre els
guanyadors, que els permetien moltes coses, i els perdedors, que no
els permetien res».
Motiu: Can Gil
* Entrevista realitzada el dijous 13 d’octubre de 2022 a les 17.30 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
A nosaltres la guerra ens va destrossar la família! Pensa que durant molts anys
no vàrem saber res del meu pare. La meva mare es va trobar sola, amb dos
fills petits, sense cap recurs per viure i va haver de tirar una casa endavant en
aquella etapa tan dura de la postguerra. Sort que va fer de mocadera en les
matances de porc. També sabia cuinar molt bé i anava a cuinar per cases i
masos. El meu avi tenia una ferreria i jo, en aquells moments, l’ajudava amb la
manxa per fer aire i avivar el foc.
Ens pot explicar què li va passar al seu pare?
El meu pare era del cos de carrabiners. En un primer moment fou destinat a
Puigcerdà, però vivíem a Guils de Cerdanya, on jo vaig néixer. Després vam
anar cap a Beget. Sempre era destinat a tocar de la frontera. Quan va esclatar
la guerra vivíem a Vilamaniscle i al cap d’un temps el van fer anar cap a Albanyà, en un mas conegut com els Horts. En aquell moment, mentre ell feia
controls fronterers, nosaltres vivíem amb la mare i la meva germana a Terrades. Allà, hi vàrem ser des de l’any 1936 fins al 1939.
Amb l’entrada de les tropes franquistes, vàrem passar tots cap a França. Vam
anar cap a Costoja i després cap a Sant Llorenç de Cerdans, on van arrestar al
meu pare i el van tancar al camp de refugiats. Nosaltres vàrem quedar lliures
i ens vam allotjar amb una família de Castelló que en aquells moments vivia
a Sant Llorenç.

bé aquell viatge que vam fer a peu. Pel camí anàvem trobant soldats moros
d’en Franco. Un cop arribats a Castelló vàrem anar a viure a casa del meu avi
Gil, que tenia un taller de ferreria al del carrer del Pont.
Va sentir a parlar de l’explosió de munició de l’església de Terrades?
Sí, l’exèrcit roig va guardar tot el material de guerra dins de l’església, igual
que va passar a Llers. De l’explosió de Llers, se n’ha parlat molt més, perquè
l’església estava situada al mig del poble i els danys van ser molt greus. La de
Terrades està en un extrem a tocar de les cases, al costat del cementiri i arran
de l’explosió, durant un temps, hi havia escampades per arreu despulles de
difunts. Per tots els voltants hi havia una estesa de munició diversa. Un dia, a
una colla de nens que jugaven allí, els va esclatar una bomba. A un el va matar, a un altre li va buidar un ull i un altre es va quedar sense braç. En aquell
moment, però, nosaltres ja no érem a Terrades.
Un cop a Castelló, recorda veure soldats franquistes?
Quan va acabar la guerra, a Castelló hi havia uns cinc mil soldats repartits per
les cases. A casa nostra ens en van tocar tres que no coneixíem de res. Vivien
allà a casa. Dels tres, sempre en recordaré un, que era de Madrid i es deia Isolino. Sempre m’ha quedat el seu nom a la memòria.

Un cop van agafar al meu pare, nosaltres vàrem marxar de Sant Llorenç i vam
tornar cap a Terrades, on encara teníem les pertinences. I de Terrades, ens
vam quedar a Castelló, on hi havia la família de la meva mare. Recordo molt

Van passar gana a la postguerra?
Nosaltres no, però t’explicaré una cosa que avui encara em fa emocionar. A
Castelló hi vivia una família amb quatre fills que no tenia gairebé res per menjar. Un dia, el pare va anar a collir faves en un hort propietat d’un «guanyador»
per donar menjar a la seva mainada. El van agafar i a l’hora de sortir de missa, ja saps que hi havia molta gent, el van tenir castigat a dalt d’un balcó de
l’Ajuntament a la plaça dels Homes, carregat amb el sac de faves a l’esquena.
Durant un moment va deixar el sac a terra i un que hi havia allà va insistir:
No, no, carrega’l a l’esquena! Carrega’l a l’esquena! Van escarnir aquell pobre
home, que l’únic que feia era anar a buscar menjar per a la seva família. Jo
vaig veure aquesta escena des de baix a plaça i al meu cantó hi tenia una de
les seves filles, que era de la meva edat, que només feia que plorar. Em va fer
molt de mal al cor. Jo entenc que aquell home no era un lladre, no va robar les
faves per fer-ne negoci. Ho va fer per necessitat.
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Recordo que al meu pare li van preguntar: ¿Con Franco o con Negrín? Va tenir
dubtes, però va dir: Con Franco. El van enfilar en un tren fins a Irún. D’allà va
passar dos anys per diversos camps de concentració d’arreu d’Espanya. Per
judici sumaríssim, el van condemnar a trenta anys per «adhesión a la rebelión». D’aquesta llarga condemna, va passar sis anys i tres mesos tancat a la
presó de Girona fins al desembre de 1945. Al cap de molts anys li van commutar la pena.

Remei Aynier i Salleras
(Castelló d’Empúries, 7 de juliol de 1930)
«Amb els anys ho he anat pensant. Això de la guerra va ser perquè
abans hi havia gent molt i molt pobra i molt i molt rica, i aquests rics
molts cops abusaven dels pobres.».
Motiu: Can Nia
* Entrevista realitzada el dissabte 8 d’octubre de 2022 a les 11.30 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
Primer de tot recordo que tenia molta por, sobretot por dels avions, perquè
un dia, seguint un camió que venia de Figueres i anava cap a can Mateu del
Ferro de Peralada, un avió va bombardejar diversos llocs de Castelló. A casa,
al carrer de la Verge, hi va caure una de les bombes, però no va explotar. Va
tocar només el pis de dalt de tot. En aquell moment, nosaltres érem a la cuina
menjant escudella i tota la taula va tremolar; el meu plat es va vessar. Després,
vam sortir de casa perquè no ens caigués a sobre. Al final, però, només va fer
un forat al pis de dalt. Entre altres llocs, també en va caure una al carrer del
Punyalet, on va matar una dona i el seu net.
Va sentir a parlar del Comitè de Castelló?
A casa tenien vaques i veníem la llet. Un dia, una nostra veïna, la Maria, que era
d’esquerres, sempre venia a buscar-nos la llet a casa. Com és normal, sempre
la pagava, fins que un dia, de sobte, no la va voler pagar. Com que en aquella
època alguns d’esquerres es van exaltar, un dia ens va dir: Nosaltres no hem
pas de pagar la llet. I la venien a buscar gratis. També anaven pels masos i els
obligaven a regalar-los pollastres. L’home de la Maria formava part del Comitè
de Castelló. Com ja t’he dit, a casa teníem vaques i també l’anàvem a repartir
per diversos llocs de Castelló. Un dia, jo era cap al Puig a repartir, la meva mare
va haver d’anar a Can Fontclara i a la carnisseria d’en Juanito i el pare era a la
bàscula de l’Agramont, on uns quants veïns feien tertúlia. Per tant, a casa no
hi havia ningú. Abans, hi havia costum de no tancar mai les portes, sempre
era obert. Doncs aquesta nostra veïna, la Maria, que era d’un mas de Castelló,
aprofitant que en aquell moment no hi havia ningú, va entrar a l’habitació
dels pares, on tenien uns diners guardats de la matança del porc, i ens els va
agafar. Quan la mare va arribar no va trobar els diners i, com que es va pensar qui podia ser, va tornar a plaça. Primer la meva mare va entrar a la botiga
d’una dona que venia carbó i li va preguntar per aquesta Maria. Li va respondre que feia un moment havia vingut a pagar els deutes la senyora que venia
carbó. I li va dir que anés a can Fontclara, que també hi tenia deutes, i també
hi havia anat a pagar-los. Amb els diners que ens va agafar va anar pagant tots
els seus deutes, que es veu que en tenia molts. Com que aquesta família ens
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feia respecte, mai els hi vàrem reclamar. També van ocupar durant un temps
la casa de Can Nouviles, fins que va acabar la guerra, que van haver de marxar
cap a França.
Recorda l’estada de soldats a Castelló?
Durant un temps, a casa del meu home, en Josep Fajol, van tenir dos soldats.
Eren dos germans que venien d’Almeria i que estaven al cuartel fent el servei.
Un, que era sergent de l’exèrcit republicà, es deia Joaquín Ruano i l’altre, José.
Aquest va morir ofegat a l’Ebre quan en Franco va ordenar obrir les comportes d’un pantà. N’hi va haver molts que van morir negats. En Pitu ens deia que
quan eren a Castelló venien a ajudar-los a trencar blat de moro i que tots dos
nois eren molt bona gent. Avui, a casa, encara hi tenim una maleta amb les
pertinences d’aquells dos nois. Uns temps després, acabada la guerra, els de
dretes van demanar als de casa del meu home que obrissin la maleta i se’n
van endur alguna cosa. Avui encara tenim dues fotografies d’aquells nois.
Va veure l’entrada de l’exèrcit franquista?
Quan van entrar els nacionals, es van posar des de Ca l’Anton, el carrer Muralla
i fins a l’abeurador que hi ha en una paret del convent de la Mercè. Estaven
asseguts a les voreres i el meu pare va agafar tota la llet que havien munyit
aquell dia i els la va donar. Tots bevien, tenien molta gana. Alguna persona
també els portava entrepans. Com que jo era petita i voltava per aquells carrers, un dels soldats em va regalar una nina.
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Justa Bolasell i Fajol
(Castelló d’Empúries, 13 de juliol de 1930)
«El dia que van volar el pont Nou, recordo que del terrabastall que va fer em
va caure un estoig de col•legi que tenia entre les mans».
* Entrevista realitzada el dilluns 14 de febrer de 2022 a les 17.45 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
A la nit van venir a buscar el meu pare a casa, al mas de can Gorgot, i quan va
veure qui era que el venia a arrestar, va quedar sorprès i li va preguntar: “Tu?”.
“Sí, els del comitè m’han fet venir”, va respondre aquest conegut. Quan el van
deixar anar ell volia anar cap al mas a peu i li van dir que ja l’acompanyarien
en cotxe. Li van preguntar si tenia por i va contestar: “Home...”. “No tinguis por,
que no et passarà res”, va respondre aquell conegut. El van acompanyar passant pel camí ral, però el cotxe va parar en un camí abans del trencall que portava al mas. El pare va fer un gest i li van preguntar: “Que no és aquí?”. “Sí, sí!”,
va contestar. D’una revolada baixà, tancà la porta i, corrent, s’endinsà dins un
camp de blat de moro convençut que li dispararien. Al final no va passar res.
Sap què era el comitè?
I tant! Els del comitè van anar a casa dels meus sogres i els van confiscar una
euga. La van agafar i els la van donar als del mas de les Garses. Un dia el cap
de família del mas va agafar l’euga per passar algú per la frontera i la va deixar allà abandonada. Doncs resulta que l’animal va tornar tot sol cap a casa,
al mas dels meus sogres. Però el meu sogre la va tornar un altre cop a can
Garses.

L’endemà, la mare i l’avi van voler anar a veure el mas de can Gorgot. A l’alçada de can Xiribilla, una mica més avall de l’Estanyol, hi havia un batalló de
soldats franquistes i n’hi havia que anaven a cavall. Un es va acostar i ens va
dir que tornéssim cap a casa, que tanquéssim totes les portes i que, sobretot,
no obríssim als soldats moros.
Recorda l’entrada de les tropes franquistes?
L’entrada no, però feia molt poc que havia acabat la guerra i jo sempre anava
de la vila cap al mas amb bicicleta. A l’altre costat d’on hi havia hagut el Càmping Empúries, passat el pont Vell, hi havia un batalló de soldats de l’exèrcit
franquista acampats en barracots. Quan jo sortia de col•legi era el moment
que ells tenien lliure i venien cap a Castelló. Molts cops els havia trobat al mig
del pont Vell. Quan els veia em parava prop d’una caseta que hi havia a l’inici
del pont, on en Josep Soler, germà d’en Quimet Soler, feia de controlador de
pas, i no em deixava creuar fins que tots els soldats havien passat. Un cop, un
militar em va ajudar a passar el pont en un cavall.

Durant la guerra van passar gana?
Nosaltres, a casa, no vàrem menjar mai ni farinetes ni farro. Això sí, el pa l’anàvem a buscar a Vilanova de la Muga. Nosaltres els donàvem farina del blat dels
camps de casa i ells ens donaven l’equivalent en pa. No menjàvem bistecs ni
costelles. Menjàvem fetges de xai i pedrers. D’això sí que n’hi havia.
Va veure soldats republicans en retirada?
Als que es retiraven els deien aneu allà, referint-se a casa, que té l’home amb
els feixistes. La mare ens deia que no obríssim a ningú, que si els havíem de
donar alguna cosa ho féssim des de l’eixida. Un cop vàrem deixar entrar uns
soldats que van dormir al paller. Al camp de davant de casa hi van posar un
seguit de metralladores i ens van dir que marxéssim del mas. Vam marxar
amb el carro i dues vaques que teníem i ens vam instal•lar a l’Estanyol, al mas
de davant de can Bastons. A casa dels avis.
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Pere Puig i Sala
(Castelló d’Empúries, 19 de gener de 1931)
«Jo sabia que el meu pare era fora. I ja era conscient que algú havia perdut
i algú havia guanyat, però no sabia el què».
Motiu: Cal Recader I Ofici: Practicant
* Entrevista realitzada el dimarts 1 de febrer de 2022, a les 16’15 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
Crec recordar que era un diumenge al matí, aleshores vivíem a Girona. Anava
amb el pare a passeig vora el riu Onyar quan vàrem veure baixar surant per
les aigües, entre altres moltes coses: un piano, llibres, mobles... Hi havia uns
homes que barquejaven i recordo perfectament que, de rem, feien servir un
senyal de trànsit. No sé si ho feien per recuperar les seves coses o bé per apropiar-se’n. Li vaig preguntar al meu pare per què feien allò de llençar coses al
riu i em va respondre: Són gent que fan el que no haurien de fer. Jo només
tenia cinc anys i mig.
En aquella època veníem a Castelló sovint: per Setmana Santa, per la Festa
Major, per Nadal... Recordo un dia un camió de mig tonatge que parava davant de cada casa i recollia, si us plau per força, totes les imatges religioses,
rosaris, devocionaris... i la gent temorosa ho tirava tot des de les finestres o els
balcons al camió. Quan va passar per casa dels avis, a can Rodà, jo era assegut
amb les cames penjant entre els barrots del balcó que dona al carrer Calabró,
tot cantant: Per lo senyal de la santa creu... i de sobte la meva tia Roseta, tot i
ser manca, em va agafar d’una revolada i em va dir: Callaaaa, no diguis això,
no diguis res!. I jo astorat pensava: Primer m’ensenyen a resar i ara volen que
calli? Inexplicable, vaja!

truny de les explosions i evitar l’ona expansiva. D’altra banda, posaven unes tires de paper enganxat als vidres per, en cas d’una explosió, no s’esmicolessin.
En Pepito Blanch i jo ens vàrem escapar de la falda de la mare cap a plaça i
poc abans de la Fonda Canet vam veure un projectil que lluïa mentre baixava
del cel i a l’instant vam sentir l’explosió. On avui hi ha el basar xinès va caure-hi
una bomba i l’ona expansiva va impactar a diverses cases. On hi ha l’estanc, hi
havia una botiga de robes, fils i betes, on a causa d’aquesta explosió expansiva, una munió de productes quedaren escampats per terra enmig del carrer.
Al cap d’una estona, tot fent la cuca-amaga ens hi vàrem trobar una colla on
qui més qui menys arreplegàvem el que podíem. Jo vaig agafar un cartró de
botons enfilats i en arribar a casa la meva mare me’l va fer tornar.
Tot sovint, de nits sentíem sirenes de lluny, podien ser de Roses i també de
Figueres, en tant que enclavaments d’interès pel port de mar i el ferrocarril,
que advertien la proximitat de l’aviació franquista El que sí que veiem sovint,
també, eren llums reflectors que es creuaven al cel cercant els avions. Com
que hi havia poca llum als carrers, es notava molt més i feia una basarda com
si ens sotgessin a nosaltres. Aleshores corre-cuita tots cap a casa!

També a Girona, l’any 1937, recordo una situació que va viure el meu pare: ell
era comptable de l’empresa on treballava, una fàbrica de calçat tipus espardenya i sabatilla que tenia el seu propi taller amb un cens de seixanta i escaig
treballadors. En aquella època ja hi havia enllaços sindicals, els quals estaven enrolats als sindicats i també, aleshores, als partits revolucionaris. Un dia,
anant jo amb el meu pare, vàrem trobar un dels treballadors, cap de secció i
enllaç sindical de l’empresa, alliberat, que tot xocant-li la mà i amb ironia li digué: Hola Peret, encara ets viu? Ets tendre encara... I tot traient-se un grapat
de bales de revòlver de la butxaca hi afegí: Encara en queden!. Quan vàrem
arribar a casa el pare, només d’entrar, va caure a terra mig desmaiat.

Va veure soldats republicans en retirada?
Aquells dies de finals de la guerra molta gent marxava de casa. Hi havia una
por mítica als moros. Com que en Franco en portava en el seu exèrcit, la gent
els tenia por. Nosaltres vàrem marxar al mas de can Basses, a la zona de can
Gorgot. Després d’estar dues nits dormint al paller d’aquell mas, vàrem tornar
cap a casa. Pel camí que porta fins al pont Vell veníem amb carro l’avi, l’àvia, la
meva mare, la tia Roseta, jo i el meu germà Agustí. Doncs al camí que va des
del mas fins a Castelló hi havia una parada de metralletes i fusell, i els soldats
esperant ordres. Estaven apuntant cap al camí ral (carretera de Figueres), suposo que esperant l’exèrcit franquista. Quan vàrem passar pel pont Vell vaig
veure uns forats a banda i banda on hi havia unes caixes, possiblement d’explosius. Jo era petit, però recordo que deien que aquells dies en Lister va estar
al mas d’en Basses de can Gorgot, on havíem estat nosaltres.

On era quan van bombardejar Castelló?
Quan van bombardejar, una colla de nens veïns de casa, en Pepito i la Ignàsia
Blanch, en Josep Joli, el meu germà Agustí, la meva cosina Isabel, jo i la meva
mare que ens tenia ajocats a redós sota la volta d’escala de cals avis amb un
matalàs al cim. Deien que si et posaves sota una volta estaves més protegit
quan esclataven les bombes. Sempre portàvem un broc a la butxaca. Ens explicaven que si hi havia un bombardeig, que el mosseguéssim ben fort pel re-

Recorda l’entrada de les tropes franquistes?
Recordo la primera missa que es va fer després de la guerra. El capellà portava
la casulla i els ornaments de color morat. La missa va ser de campanya i es va
fer a la plaça de l’Església, que era plena de militars. L’altar era sobre l’espai
que hi ha entre els tres escalons i la porta d’accés. En aquell espai, on hi ha els
apòstols, hi havia una paret de rajols que s’havia construït l’any 1936 per tal de
protegir la portalada.
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Adelina Coll i Serra
(Castelló d’Empúries, 24 d’abril de 1931)
«Quan sentíem la sirena havíem d’estar quietes i ens feien mossegar un pal
per a protegir-nos del retruny de les explosions. Per a nosaltres era tota una
aventura, allò».
Motiu: Can Siscle I Ofici: Comerciant
* Entrevista realitzada el dilluns 21 de febrer de 2022, a les 16’30 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
El primer que recordo, crec que és la plaça dels Homes, on hi havia uns camions que s’emportaven a tots els nois de la lleva del biberó. Les noies que
devien ser les xicotes i les mares ploraven. Alguns dels nois, també.
On era quan van volar el pont Nou?
Jo era petita, però sentia que deien: “Aquests dies cauran moltes bombes”. I la
gent, per tal de sentir-se més segura, anava a refugiar-se cap als masos. Amb
la meva àvia i el meu germà vam anar cap al mas de l’Esclopeter. Hi havia
tants de nens i nenes de Castelló que ens anaven distribuint per les diverses
habitacions del mas. Doncs anant cap allà, vàrem passar pel pont Nou i vaig
veure que feien els forats i posaven coses a dintre. Suposo que eren els explosius que més tard van fer volar. També recordo que quan van bombardejar
ens vàrem anar a amagar sota unes voltes que hi havia a la casa d’en Massot,
que és la casa que hi ha davant de la baixada del passeig.
Va veure soldats republicans en retirada?
Soldats no, però sí que recordo que a l’entrada de can Bondéu, que era força
gran, hi havia una colla de nens i nenes que no tenien pares, esperant que
-crec que era l’Ajuntament-, els portessin menjar. El meu cunyat, que era carabiner, va trobar un nen a qui les bombes li van matar els pares. Aquest nen
es va quedar al quarter un temps i la meva germana, que sabia cosir, li va fer
un vestit petit de carabiner. Anava ben igual que ells, però en petit. Estava
molt content. Un dia va venir a dinar a casa. La meva mare va fer cigrons i ell
els anava punxant d’un en un i se’ls anava menjant.

Com que tenia una germana que era monja, es va amagar prop de la porta
del convent, va agafar el bidó de gasolina que havien deixat preparat per cremar-lo a la nit i el va anar arrossegant fins al rec del Molí.
Un dia van fer fora les monges del convent de Santa Clara, que va ser ocupat
per comandaments de l’exèrcit. Cada monja va anar a una casa diferent fins
que van poder marxar. A casa meva va venir la meva tia i una altra monja.
A vegades contractaven el meu pare perquè, des de la cooperativa, fes viatges amb el carro per anar a buscar vi a Vilamaniscle. Doncs quan la situació
va estar una mica més tranquil•la, el meu pare, en un dels viatges per anar a
buscar vi, va carregar la seva germana monja i també un capellà que no era
de Castelló i els va deixar a Vilamaniscle, prop de la frontera, on els esperaven
per passar.
Va veure persones que marxaven cap a l’exili?
La meva germana Concepció i el seu home, que era carabiner, van haver de
marxar cap a l’exili. A mig camí, no sé exactament el lloc, es van trobar una
dona que els va demanar si podien aguantar el seu fill mentre ella aprofitava per rentar la roba en un riu que hi havia. Mentre l’hi guardaven va passar
un avió i va bombardejar, amb la mala sort que un tros de metralla va tocar
la mare d’aquell nen i la va matar. Com que la meva germana i el seu home
eren joves, van dir que se’l quedarien. Però al cap d’una estona va aparèixer
un home que deia que n’era el pare i l’hi van tornar. Si aquell home no hagués
aparegut, se l’haurien quedat i l’haurien criat com un fill.

Sap què era el comitè de Castelló?
De més gran n’havia sentit a parlar. Però recordo que abans els homes anaven
al vespre a la taverna a beure un got de vi. Doncs es veu que una persona va
sentir una conversa entre dos homes que deien: “Les monges no volen sortir
a votar”. I l’altre li va respondre: “Ja veuràs si sortiran: els hi fotré foc”. Elles eren
monges de clausura i per sortir necessitaven un permís del bisbat. Aquella
conversa va arribar a oïdes del meu pare. Doncs saps què va fer el meu pare?

A França, concretament a Elna, on hi teníem família, van estar-hi un temps,
fins que van marxar en vaixell cap a la ciutat de Mèxic. Es veu que abans de
sortir cap allà, el mateix govern mexicà ja els va prometre que tindrien feina i
pis. Amb la meva germana ens comunicàvem a través de cartes. I un dia ens
va arribar un paquet per Nadal on en principi hi havia d’haver cafè, sucre, cigrons... Doncs només ens van arribar els cigrons. Es veu que les cartes i els paquets primer arribaven a França i després algú d’aquí en feia el repartiment.
Ja pots comptar on va anar a parar!
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Concepció Canet i Grabulós
(Castelló d’Empúries, 8 de desembre de 1933)
«Quan arribaven els avions, tots teníem molta por. Van passar uns avions
i, al cap d’una estona, es van sentir les explosions de dins el poble».
Motiu: Cal sastret
* Entrevista realitzada el dimarts 11 d’octubre de 2022 a les 17.15 h

Quan li pregunten per la guerra, què és el primer que li passa pel cap?
En aquella època jo vivia al carrer de Sant Domingo i recordo perfectament el
soroll dels avions quan s’hi acostaven. En deien «paves» i en recordo sobretot
un que era de color blanc. Quan sentíem els motors, ja teníem por i corríem
tots a amagar-nos. Nosaltres una vegada vàrem anar on avui hi ha el carrer Pau
Casals, on abans hi havia el Rec de Santa Clara, i ens vàrem posar entremig del
sembrat d’un cap que era de la família d’en Miquel Vila. Al cap de molt poc,
vàrem sentir les explosions de les bombes que anaven caient sobre Castelló.
El seu pare va lluitar al front?
Jo era petita i no recordo on va anar, però sí que va lluitar al front. Quan va
acabar la guerra, va anar cap a França i hi va viure un temps amb la família
que tenia allà. Però una dona que els coneixia els va denunciar. Els va dir que
a casa tenien un espanyol refugiat. Al cap d’uns dies, el van detenir i el van
portar al camp d’Argelers. Es va adonar que amb el temps anaven agafant els
espanyols i se’ls anaven emportant cap a Alemanya, que en aquell moment
estava immersa en la Segona Guerra Mundial. Ell, però, es va escapar, va travessar les muntanyes i se’n va anar cap a Llançà amb la família que teníem
allà, on durant un temps va passar amagat dins una caseta que hi havia en
una vinya. Cada dia, a la nit, la meva tia li portava el menjar. Un dia, una de Castelló, que tenia un familiar a Llançà, va saber que el meu pare era allà amagat
i el va denunciar. La Guàrdia Civil va anar a casa la meva tia i no el van trobar,
però la van amenaçar i li van pegar fins que va dir allà on era. El van arrestar:
primer el van portar a Figueres, després a Girona i de Girona a València. Allà,
s’hi va estar uns dos anys i va conèixer un noi de Sant Climent Sescebes que
era familiar d’un canonge cap de les presons d’Espanya. Gràcies a aquest el
van deixar anar. Quan va arribar a Castelló va venir a viure al Mas Xalet amb
nosaltres.
A la meva tia de Llançà també li van mobilitzar un fill que només tenia disset
anys i se’l varen emportar cap a l’Ebre, era de la Lleva del Biberó i allà va morir.
La tia sempre deia que quan el van venir a buscar plorava i deia: Mama, no
em deixis marxar; mama, no em deixis marxar. Tota la vida va anar vestida de
negre, vestida de dol.
Recorda la retirada de l’exèrcit republicà?
De la retirada dels soldats, no, però sí que es veia passar força gent que venia
de Barcelona i anava cap a l’exili. Venien espantats i carregats de coses. Es veia
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molta misèria. Al passar, demanaven menjar o també poder passar alguna
nit sota cobert. Nosaltres els donàvem pa o farina i ells ens donaven el que
tenien. Algun d’ells portava xocolata, però no era massa bona; quan en menjaves, semblava sorra.
També de part de la meva sogra, un dia va explicar-me que estava al carrer i
es va acostar un home amb la seva família i els va demanar si tenien una casa
per llogar. Aquests venien de Roses i els van explicar que en van marxar perquè rere de casa seva hi va haver una explosió degut als bombardejos. Tenien
molta por. Els van fer tanta pena que els van deixar una casa on van viure durant un temps. El pare d’aquesta família era pescador i anava i venia cada dia
de Roses amb bicicleta. Un dia, la seva dona va anar cap a l’Hort d’en Negre a
buscar llenya i es va morir allà mateix d’un atac de cor. La meva sogra, que era
valenta, va agafar el carro i el matxo i la va carregar. La va portar a casa per fer
veure que havia mort allà. La van enterrar en un nínxol de la família de la meva
sogra i amb els anys la’n van treure i la van portar cap a Roses.
Va veure l’entrada de l’exèrcit franquista?
En aquell moment vivíem al mas Xalet, on avui hi ha el càmping Rubina. Durant un temps a l’era del mas hi havia un destacament de soldats i també, des
d’una finestra de l’habitació, veiem amb uns prismàtics unes columnes de
soldats que anaven per la carretera en direcció cap a Roses.
Va passar gana després de la guerra?
No, al viure al mas teníem una mica de tot: gallines, porcs, llet... Molta gent
tenia això mateix per menjar; per tant, a Castelló no es va passar massa gana.
Els que en van passar van ser potser altres pobles. Per exemple, a Llançà, on
de petita hi anàvem sovint. Des de Castelló anàvem caminant fins a l’estació
de tren de Vilajuïga i baixàvem a Llançà. D’allà recordo que la meva tia em
donava una galleda per anar a buscar ranxo per menjar. Es veu que, pel que
fa al menjar, hi havia més misèria que aquí.
Ja de més cap aquí, el meu pare anava a pescar a la zona de la Rubina, amb
unes anguileres que s’havia fet ell mateix i es dedicava a pescar; sobretot, hi
pescava anguiles. La meva mare anava al mercat de Castelló i les venia. El
mercat era al carrer Antoni Agramont, però no era aquest que ara han tirat a
terra, era un d’anterior.

71

“Memòries d’una
altra generació”
Idea original:
Pilar Farrés
Producció:
Manel Puig i Palmer
Operador de vídeo:
Quim Paredes i Baulida
Música:
Lluïsa Paredes
Realització: www.24ixs.net

“Memòries d’una altra generació” s’ha enregistrat en una de les sales d’exposicions de l’Ecomuseu Farinera durant el mes d’octubre de l’any 2022.
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Fotografia: Pilar Farrés

Reportatge
“Memòries d’una altra generació”

El reportatge “Memòries d’una altra generació” recull testimonis de castellonins
i castellonines que a través de la seva veu testimonien experiències i fragments
d’històries que han viscut i els han transmès els seus familiars. Per tal de fer-ho
possible s’ha comptat amb la participació de: Anna Maria Arnau i Barceló, Matilde Arnau i Escuder, Martí Augé i Bataller, Rosa dels Àngels Canet i Arlà, Reparada
Canet i Rigall, Oriol Casadevall i Crespo, Catalina Casadevall i Renart, Pere Colls
i Prat, Salvador Famoso i Arnau, Maria Antònia March i Marull, Enriqueta Quer i
Garriga, Josep Salleras i Sala, Marc Timón i Barceló i Josep Xatart i Tell.
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Fotografes de
l’espai “Art i
Memòria” del
Museu Memorial
de l’Exili (MUME)
de la Jonquera.
En aquesta sala
de mostres, del
7 de maig al 28
d’agost de 2022,
tingué lloc la
primera part
de l’exposició
Memòries.
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