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COM	  VAS	  VIURE	  LA	  GUERRA?	  (Meritxell	  Sorolla	  Planell)	  
	  

La	  Meritxell	  fa	  unes	  preguntes	  al	  seu	  avi	  de	  74,	  Josep	  Planell	  Ríos,	  un	  home	  que	  va	  viure	  la	  
guerra	  tot	  només	  tenint	  3	  anys,	  sobre	  l'ambient	  i	  vida	  durant	  la	  guerra	  i	  la	  postguerra.	  
La	  Meritxell	  li	  pregunta	  que	  recorda	  de	  la	  guerra,	  quin	  era	  l'estat	  de	  la	  seva	  família,	  com	  ho	  va	  
viure	  personalment	  i	  diverses	  preguntes	  sobre	  l'educació,	  política,	  alimentació,	  religió,	  
malalties	  i	  els	  temes	  més	  importants	  que	  podien	  preocupar	  a	  la	  gent	  del	  moment.	  
El	  seu	  avi	  explica	  que	  era	  molt	  petit	  durant	  la	  guerra,	  però	  que	  recorda	  l'ambient	  de	  postguerra	  
i	  l'estat	  en	  el	  que	  estava	  la	  gent.	  També	  explica	  com	  funciona	  la	  cartilla	  de	  racionament,	  la	  falta	  
de	  menjar	  que	  hi	  havia	  i	  la	  gana	  que	  passava	  la	  gent.	  A	  l'escola	  hi	  havien	  unes	  condicions	  poc	  
favorables,	  amb	  pocs	  recursos	  i	  moltes	  dificultats,	  com	  la	  prohibició	  del	  català	  a	  l'ensenyament	  
amb	  l'arribada	  de	  Francisco	  Franco	  Bahamonde.	  
L'existència	  de	  malalties	  era	  una	  cosa	  molt	  comuna,	  com	  la	  tuberculosis	  o	  els	  atacs	  d'apèndix,	  
que	  en	  aquella	  època	  no	  se'n	  sabia	  el	  que	  era.	  Hi	  havia	  un	  masclisme	  gairebé	  absolut,	  i	  l'església	  
tenia	  un	  paper	  molt	  important,	  era	  qui	  manava.	  
Finalment	  en	  Josep	  diu	  que	  prefereix	  la	  vida	  econòmica	  d'abans	  (sense	  tenir	  en	  compte	  la	  
política),	  ja	  que	  en	  entrar	  la	  democràcia	  tot	  era	  enviar	  diners	  a	  Hisenda.	  
Opino	  que	  l'ambient	  de	  postguerra	  que	  descriu	  i	  explica	  en	  Josep,	  és	  una	  vida	  i	  una	  experiència	  
que	  tothom	  que	  hagués	  pogut	  evitar-‐la,	  ho	  hagués	  fet,	  i	  la	  que	  no	  la	  passat,	  no	  la	  voldria	  passar.	  
Les	  condicions	  amb	  les	  que	  vivia	  la	  gent,	  i	  la	  política	  que	  hi	  havia	  en	  aquells	  moments	  és	  fins	  a	  
un	  punt	  inhuma:	  la	  fam,	  malalties,	  repressió,	  pèssima	  educació...,	  tots	  aquests	  fets,	  que	  crec	  que	  
no	  podrien	  tenir	  lloc	  en	  la	  nostre	  actualitat.	  Les	  paraules	  i	  explicacions	  d'una	  persona	  que	  ho	  va	  
viure,	  són	  les	  que	  realment	  poden	  crear-‐nos	  una	  imatge	  real	  d’aquella	  època.	  
	  

TOTHOM	  TÉ	  UN	  PASSAT	  (Mar	  Luque	  Luna)	  
	  
La	  Mar	  ens	  explica	  la	  historia	  dels	  seus	  avis	  paterns	  durant	  la	  guerra	  civil	  i	  de	  després	  de	  la	  
guerra,	  i	  també	  la	  migració	  interior	  que	  van	  fer	  els	  seus	  avis	  materns	  després	  de	  la	  guerra.	  
L'avi	  de	  la	  Mar	  va	  entrar	  a	  l'exercit	  amb	  només	  16	  anys,	  al	  bàndol	  republicà.	  Ens	  explica	  que	  al	  
acabar	  la	  guerra,	  es	  va	  casar	  amb	  la	  seva	  avia,	  van	  viure	  l'ambient	  de	  postguerra	  i	  la	  pobresa	  de	  
l'època.	  L'avi	  de	  la	  Mar	  va	  ser	  detingut	  per	  policies,	  per	  lluitador	  formant	  reunions	  clandestines	  
per	  vetllar	  per	  les	  persones	  necessitades.	  Va	  ser	  empresonat	  a	  Còrdova	  durant	  un	  any	  i	  després	  
el	  traslladaren	  a	  Burgos	  on	  el	  van	  deixar	  lliure	  per	  bon	  comportament.	  La	  seva	  avia,	  amb	  tres	  
fills,	  es	  trasllada	  cap	  a	  Catalunya,	  per	  buscar	  feina	  i	  poder	  mantenir	  als	  seus	  fills,	  mentre	  que	  el	  
seu	  avi	  també	  treballava	  a	  la	  presó	  per	  poder	  enviar	  diners	  a	  la	  seva	  família.	  Al	  sortir	  de	  la	  
presó,	  el	  seu	  avi,	  va	  anar	  a	  Catalunya	  on	  va	  començar	  a	  treballar	  en	  l'adobat	  de	  cuir.	  
Per	  Part	  dels	  avis	  materns	  de	  la	  Mar	  també	  van	  venir	  a	  treballar	  a	  Catalunya	  al	  1964,	  ja	  que	  allà	  
on	  eren	  no	  hi	  havia	  feina,	  les	  maquines	  substituïen	  a	  les	  persones	  i	  els	  llocs	  de	  treball	  
disminuïen	  crec	  una	  gran	  desocupació.	  Aquí	  Catalunya	  van	  trobar	  treball	  i	  van	  poder	  mantenir	  
a	  la	  seva	  família.	  
Crec	  que	  la	  vida	  deuria	  ser	  molt	  dura	  per	  als	  seus	  avis	  en	  aquells	  moments,	  i	  crec	  que	  el	  fet	  de	  
deixar-‐ho	  tot	  i	  marxar	  a	  un-‐altre	  indret	  on	  hi	  hagués	  la	  possibilitat	  de	  trobar	  treball	  era	  una	  
decisió	  molt	  important	  i	  difícil.	  Però	  suposo	  que	  en	  aquells	  moment,	  tampoc	  hi	  havia	  molt	  a	  
perdre,	  l'estat	  en	  el	  que	  es	  trobarien,	  deuria	  ser	  un	  motiu	  suficient	  per	  fer	  aquest	  canvi.	  
Finalment,	  gràcies	  a	  aquest	  canvi,	  els	  avis	  de	  la	  Mar	  van	  poder	  sortir	  endavant	  i	  seguir	  
endavant	  les	  seves	  vides,	  fent	  que	  ara	  la	  Mar	  observés	  el	  gran	  esforç	  que	  els	  seus	  avis	  van	  fer	  i	  
creant	  un	  fort	  sentiment	  i	  record	  cap	  a	  ells.	  
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Les	  meves	  arrels	  (Guiomar	  Batet	  Nadal)	  
	  
La	  Guiomar	  fa	  dues	  entrevistes,	  una	  al	  seu	  avi	  i	  un-‐altre	  a	  la	  seva	  avia,	  els	  hi	  fa	  preguntes	  
relacionades	  am	  la	  guerra	  civil,	  d'àmbit	  familiar,	  d'àmbit	  social	  i	  sobre	  el	  servei	  militar.	  
A	  casa	  del	  avi	  de	  la	  Guiomar	  no	  tenien	  idees	  polítiques,	  van	  viure	  molt	  malament	  durant	  la	  
guerra	  i	  la	  postguerra,	  bombardejos	  i	  fam,	  mentre	  que	  a	  casa	  de	  la	  seva	  avia,	  el	  seu	  pare	  
simpatitzava	  amb	  les	  idees	  republicanes,	  i	  al	  viure	  en	  un	  poble	  de	  Salamanca	  no	  van	  patir	  
batalles	  ni	  fets	  de	  la	  guerra,	  però	  la	  fam	  i	  la	  pobresa	  si	  que	  es	  va	  notar.	  Els	  dos	  avis	  expliquen	  
quina	  era	  la	  seva	  utilitat	  i	  com	  funcionava.	  L'església	  era	  molt	  important	  ja	  que	  tenia	  molt	  
poder	  i	  influencia	  política,	  i	  hi	  havia	  censura	  als	  diaris	  i	  a	  la	  radio,	  no	  es	  podia	  transmetre	  cap	  
informació	  que	  no	  sigues	  fidel	  al	  regim	  o	  que	  critiques	  a	  Franco	  o	  algun	  aspecte	  franquista,	  el	  
cinema	  també	  va	  patir	  censura	  en	  escenes	  de	  sexe	  o	  senzillament	  petons.	  L’avi	  de	  la	  Guiomar	  
va	  fer	  la	  mili,	  ja	  que	  si	  no	  la	  feies	  i	  fugies	  podien	  empresonar-‐te,	  tot	  i	  que	  per	  a	  ell	  la	  mili	  no	  
hagués	  servit	  per	  re	  si	  haguessin	  d'haver	  anat	  a	  combatre	  al	  front.	  
Un	  cop	  més,	  s'observa	  la	  pobresa	  de	  l'ambient	  de	  la	  guerra	  i	  de	  la	  postguerra	  en	  les	  paraules	  
dels	  avis	  de	  la	  Guiomar,	  tot	  el	  que	  comporta,	  la	  censura,	  pobresa,	  fam	  etc.	  Fins	  i	  tot	  en	  un	  petit	  
poble	  de	  Salamanca,	  la	  seva	  avia,	  tot	  i	  no	  topar	  amb	  bombardejos	  ni	  atacs	  militars,	  van	  notar	  la	  
pobresa,	  la	  falta	  d'aliments	  i	  la	  política	  impartida	  en	  cada	  moment.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


