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 Aquest és un treball per  a l’assignatura d’història de 2n de batxillerat. Treball sobre les 
vivències dels meus avis materns referents a la Guerra Civil espanyola i la Postguerra. 
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Alfredo Nadal Escriban 

 

Entrevista al meu avi, nascut a Barcelona el 20 d’Agost del 1935 a Barcelona, 11 mesos abans 
de començar la Guerra Civil al 1936. 

 

Preguntes quant a l’àmbit familiar: 

 
 

1) De quin bàndol polític éreu a casa?  

A casa nomes hi havia 3 dones, que no tenien idees politiques; nomes volien que la guerra 
acabés 

 

2) Com vau viure la guerra ? 

Malament, perquè a Barcelona hi va haver molts bombardejos. 

 
3) Com vau viure la postguerra? 

Encara pitjor, no hi havia res i calia sobreviure 

 
4) Quina era la rutina de casa aleshores? 

Anava a l’escola 

 
5) Com veieu el masclisme que hi havia? 

Com era petit –nomes tenia 4 anys- no tenia consciencia d’això. 

 
6) Què creieu sobre la repressió catalana? 

Les tropes franquistes van entrar com en terra de conquista i van acabar amb tot. 
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7) I sobre el bàndol contrari, què creieu de la resta d’Espanya? 

Catalunya era zona republicana. (Vivia en un entorn familiar regit per dones de les quals cap 
tenia idees ni valoracions polítiques).  

 

8) Quan a la resta d’Europa, com veieu el règim de Hitler o el de Mussolini? Teníeu por 
de com podia afectar a Espanya? 
 

No ens assabentàvem de les noticies de fora. 

 

Preguntes quant a l’àmbit social: 

1) Teníeu cartilla de racionament?  

Sí 

 
1.2Com funcionava? 
 
Amb la cartilla de racionament, anaves a les botigues per comprar els queviures (pa, 
arròs, oli, etc) i et donaven una determinada quantitat –una ració per persona- no 
podies comprar-ne mes quantitat. 
 
 

2) Vas anar a l’escola?  

Sí 

 
2.2 Com era o com s’organitzava?  

Era una escola religiosa, de capellans i la religió era el mes important de tot a l’escola, per ells, 
per sobre de les altres matèries.  Cada mati, ens feien cantar el “Cara al Sol”. 

 
2.3 Quins símbols franquistes hi havia? 
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Una foto de Franco i una altra de Jose Antonio Primo de Rivera penjades a la paret. 

3) Com influïa l’església en les persones? 

Moltíssim, perquè tenia molt poder i influencia en el règim polític. Era quasi obligat anar a 
missa, per tal que tothom veiés que eres un bon catòlic. Si no hi anaves,  hi havia el perill 
que et consideressin “rojo” i podies tenir molts problemes. 

   I  a l’escola es resava cada dia i també anàvem a missa. I a la paret de la classe hi havia un 
crucifix  

4) Què era la censura? 

Era un control exercit pel  govern per impedir que es publiquessin informacions negatives o 
perjudicials pel règim franquista, sobre tot informacions de caire polític, però també religiós, 
ja que l’Església tenia molt poder. 

 
4.1 Què en recordes? 
 
La llibertat d’expressió no existia : als diaris nomes es podien publicar aquelles noticies 
i articles que el règim considerava que no eren perilloses, no es podia malparlar del 
govern ni de Franco als diaris. També a la radio s’havien de donar nomes les noticies 
favorables al govern. I tampoc no es podien publicar llibres d’alguns autors (catalans, 
espanyols i estrangers). També tallaven escenes a les pel·lícules, al cine. 

 

 

Quant al servei Militar  (Mili) : 

1) Vas fer la mili? Per què es feia? 

Sí, perquè era obligatòria. Si no la feies, havies de fugir i si t’agafaven anaves a la presó. 

 
1.2 En què consistia? 
 
Durava uns 15 mesos i eren entrenaments militars per preparar-te per si havies de 
lluitar en una guerra. Pero la realitat es que no hagues servit per res tot allò.  
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1.3 Com s’organitzava el lloc on la vas fer? 
 
Jo vaig fer la mili a Tarragona. A la meva “quinta” erem tots catalans. 
 
1.4 Missions, mobilitzacions… 
 
Cap. 
 

 
Anècdotes: 

A la mili tenia un coronel que anomenava al meu avi ‘’Anarquista’’ perquè sempre duia la 
‘’granota’’ (l’uniforme) sempre brut o fet un desastre. 

Essent soldat de segona  posaren a suboficials del quartell a les seves ordres.  

Li van concedir un temps per tornar a casa. Al cap d’un mes la Guàrdia Civil l’anà a buscar ja 
que l’exèrcit estava recopilant militars a part de voluntaris ja inscrits per anar a les Canàries 
dirigint-se després a Sidi-Ifni. 

El coronel no el deixà marxar però per contra molts companys seus si que hi anaren. 

 En alguna ocasió el meu avi deia: << Allà on feia la mili quan et prenien una cosa no 
era robar, et deien que tan sols canviava de propietari. >> 
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Mª Castora Martín Iglesias 

 

La meva àvia va néixer el 26 de juny de 1926 a Salamanca. Va viure a un petitíssim poble que 
es deia Navasfrías i posteriorment la família es va traslladar a Ciudad Rodrigo per feina. 

Quan tenia uns 20 anys la família es traslladà de nou per feina, aquest cop molt més lluny, a 
l’altre banda d’Espanya, a Barcelona. Per aquells temps era la solució econòmicament parlant 
ja que era dels pocs llocs on van poder trobar feina i tirar la família endavant.  

 

Qüestions sobre l’àmbit familiar: 

1) De quin bàndol polític éreu a casa? 

La meva mare no tenia idees politiques; el meu pare simpatitzava amb les idees republicanes, 
però no va ser militant. 

 
2) Com vau viure la guerra? 

Vivíem a un petit poblet de Salamanca, i allà no van produir-se  batalles ni altres fets de 
guerra. 

 
2.2 I la postguerra? 
 
Com a tot arreu, amb dificultats, tot i que no ens va faltar per menjar, perquè en un 
poble sempre pots tenir animals o un petit hort. Pero, de totes maneres, era un temps 
de misèries. 
 

3) Quina era la rutina de casa aleshores? 

Els nens anàvem a l’escola i després, ajudàvem a casa (anàvem a buscar herbes pel menjar dels 
conills, per exemple); la mare estava a casa i el pare treballava. 

 
4) Com veieu el masclisme que hi havia? 
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En aquells temps, tothom considerava normal que l’home manés en totes les coses i que les 
dones tinguessin un paper secundari i que hagués de dependre de l’home. Era així i ningú ho 
trobava estrany (i menys en els ambients rurals i petites poblacions). 

 
5) Què creieu sobre la repressió catalana? 

No en sabíem res; de totes maneres,  jo era petita.  

 
6) Què creieu del que estava passant a Catalunya, us semblava correcte, malament, 

s’havia d’acceptar i prou...? 

No en sabíem res. 

 
7) Quan a la resta d’Europa, com veieu el règim de Hitler o el de Mussolini? Teníeu por 

de com podia afectar a Espanya? 

No hi havia massa informació i la vida era molt dura; ja teniem prou amb sobreviure.  

 

Qüestions de l’àmbit social: 

1) Teníeu cartilla de racionament?  

Sí 

1.2Com funcionava? 
 
Amb la cartilla de racionament, anaves a les botigues per comprar els queviures (pa, 
arròs, oli, etc) i et donaven una determinada quantitat –una ració per persona- no 
podies comprar-ne mes quantitat. 
 

2)Vas anar a l’escola?  

Sí. 

2.1 Com era o com s’organitzava?  
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Era una escola nacional  rural. Cada mati, ens feien cantar el “Cara al Sol”. 
 

2.2 Quins símbols franquistes hi havia? 

Una foto de Franco i una altra de Jose Antonio Primo de Rivera penjades a la paret. 

 

3) Com influïa l’església en les persones? 

Moltíssim, perquè tenia molt poder i influencia en el règim polític. Era quasi obligat anar a 
missa, per tal que tothom veiés que eres un bon catòlic. Si no hi anaves,  hi havia el perill 
que et consideressin “rojo” i podies tenir molts problemes. 

 

4)Què era la censura? 

Era un control exercit pel  govern per impedir que es publiquessin informacions negatives 
o perjudicials pel règim franquista, sobre tot informacions de caire polític, però també religiós, 
ja que l’Església tenia molt poder. 

4.1 Què en recordes? 

La llibertat d’expressió no existia : als diaris nomes es podien publicar aquelles noticies i 
articles que el règim considerava que no eren perilloses, no es podia malparlar del govern 
ni de Franco als diaris. També a la radio s’havien de donar nomes les noticies favorables al 
govern. I tampoc no es podien publicar llibres d’alguns autors (catalans, espanyols i 
estrangers). També tallaven escenes a les pel·lícules, al cine. 

Anècdotes: 

La meva àvia quan era joveneta jugava amb les seves amigues, al viure en un àmbit rural hi 
havia mines properes. 

Acostumaven a anar a una mina en concret de wolfran, que era un material amb el qual 
aleshores es feia la cuirassa dels tancs. 

Amb el material el que feien era vendre’l i guanyar uns dinerons.  

 


