
Josep	  Planell	  Ríos	  

En	  al	  meva	  opinió	  personal,	  la	  vida	  de	  Josep	  Planell	  Ríos	  va	  patir	  una	  vida	  dura.	  Tenia	  sols	  3	  
anys	  quan	  va	  esclatar	  la	  Guerra	  Civil	  i	  va	  viure	  una	  postguerra	  plena	  de	  fam	  .Les	  repressions	  
que	  es	  van	  imposar	  i	  a	  Catalunya	  amb	  mes	  força	  eren	  horribles.	  Anular	  els	  diners	  de	  la	  gent	  pel	  
simple	  fet	  de	  ser	  republicà,	  era	  enviar	  tota	  una	  família	  a	  la	  mes	  gran	  misèria	  imaginable.	  La	  
censura	  que	  es	  feia	  als	  llibres	  i	  al	  cinema	  era	  abusiva	  i	  això	  feia	  que	  la	  vida	  fos	  si	  no	  ho	  podia	  
ser	  mes	  difícil.	  

Josep	  va	  patir	  tuberculosis,	  per	  sort,	  això	  no	  va	  acabar	  amb	  ell	  .	  Les	  diferencies	  entra	  ara	  i	  
abans	  son	  enormes	  casi	  impossibles	  de	  anomenar-‐les	  totes	  .L’escola	  abans	  era	  dura	  ,	  ineficaç	  i	  
sincerament	  inútil.	  

A	  part	  d’això	  el	  masclisme	  era	  enorme	  sempre	  el	  home	  manava	  i	  si	  eres	  dona	  encara	  tenies	  
una	  vida	  molt	  mes	  dura.	  

La	  repressió	  on	  es	  pot	  veure	  mes	  clarament	  en	  aquesta	  historia	  es	  en	  el	  oci,	  ara	  mateix	  tothom	  
pot	  gaudir	  del	  seu	  temps	  lliure	  com	  vulgui,	  abans	  podies	  anar	  a	  pocs	  llocs	  i	  	  nomes	  els	  dies	  
festius	  dons	  s’havia	  de	  treballar	  tot	  el	  temps.	  

Com	  a	  conclusió	  veig	  que	  la	  vida	  horrible	  en	  aquella	  època	  passada	  ,	  per	  sort	  es	  va	  acabar	  i	  el	  
món	  ha	  anat	  millorant	  ,	  encara	  que	  ens	  queden	  moltes	  coses	  a	  millora.	  L’escola	  ara	  mateix	  
passa	  per	  dificultats	  amb	  les	  retallades	  i	  em	  de	  intentar	  no	  torna	  aquella	  època	  on	  com	  be	  el	  
Josep	  ens	  diu	  nomes	  hi	  havia	  un	  sol	  llibre	  per	  totes	  les	  assignatures	  	  cosa	  que	  feia	  
l’ensenyament	  buit.	  

José	  Luque	  Millán	  

La	  historia	  de	  aquest	  pobre	  home	  que	  lluitava	  pels	  seus	  drets	  i	  les	  llibertats	  humanes	  es	  
realment	  esperançadora.	  Es	  veu	  com	  un	  home	  lluita	  per	  la	  llibertat	  i	  per	  desgracia	  per	  la	  
batalla.	  La	  viure	  una	  vida	  dura	  a	  la	  presó	  per	  culpa	  de	  intentar	  ajudar	  als	  mes	  necessitats	  dons	  
en	  aquella	  època	  per	  desgracia	  la	  gran	  majoria	  ho	  eren.	  La	  seva	  dona	  va	  patir	  moltíssim	  dons	  
es	  va	  quedar	  sola	  amb	  3	  fills	  ,	  un	  fet	  que	  sincerament	  no	  el	  voldria	  viure.	  	  

Sort	  que	  va	  poder	  sortí	  viu	  de	  la	  presó	  ,	  i	  va	  retrobar-‐se	  amb	  la	  seva	  família	  .	  Però	  clar	  sortir	  de	  
la	  presó	  era	  tingué	  que	  buscar-‐se	  la	  vida	  i	  amb	  una	  família	  a	  l’esquena	  era	  molt	  dur.	  	  

Va	  tindre	  una	  gran	  sort	  en	  compartir	  cel·∙la	  amb	  un	  professor	  el	  qual	  li	  va	  ensenyar	  càlcul	  ,	  cosa	  
que	  després	  a	  l’hora	  de	  buscar	  feina	  el	  va	  ajudar.	  Aquí	  es	  veu	  la	  gran	  importància	  de	  la	  
formació	  la	  qual	  es	  tan	  necessària	  	  en	  la	  vida	  no	  nomes	  per	  buscar	  feina	  sinó	  per	  pròpia	  
necessitat	  humana.	  

Va	  viure	  una	  vida	  duríssima	  a	  la	  presó	  però	  se’n	  va	  sortir	  ,	  i	  la	  seva	  família	  gràcies	  a	  ell	  de	  anar	  
enviar-‐los	  diners	  des	  de	  la	  presó	  va	  poder	  sobreviure	  .	  També	  remarco	  la	  feina	  de	  la	  seva	  dona,	  
una	  pobre	  dona	  que	  es	  va	  quedar	  sola	  amb	  tres	  fills	  petits	  i	  va	  tingué	  que	  buscar	  feina	  per	  
poder	  porta	  menjar	  a	  casa.	  Va	  ser	  una	  època	  terrible	  on	  els	  drets	  humans	  no	  importaven	  ni	  les	  
llibertats.	  



La	  seva	  historia	  per	  mi	  es	  una	  font	  de	  inspiració	  dons	  veig	  un	  home	  que	  va	  lluita	  pels	  seus	  
ideals	  i	  la	  llibertat	  fins	  al	  final	  i	  que	  per	  molt	  que	  la	  vida	  fos	  realment	  dura	  ell	  va	  poder	  en	  
sortir-‐se.	  

	  

Cels	  Llorens	  i	  Maria	  Rosa	  	  

Cels	  i	  Maria	  mostren	  al	  vida	  sobretot	  en	  la	  escola	  dons	  eren	  jovent	  durant	  la	  postguerra.	  Van	  
tindre	  una	  educació	  bastant	  gran	  per	  la	  època	  en	  que	  estem	  parlant.	  Cels	  va	  poder	  tindre	  uns	  
estudis	  avançats	  pel	  fet	  de	  se	  home	  i	  gracies	  a	  la	  seva	  família.	  Maria	  també	  explica	  les	  
discriminacions	  que	  patia	  per	  ser	  dona.	  

La	  seves	  distraccions	  eren	  totalment	  diferents,	  eren	  mes	  simples	  però	  clar	  no	  hi	  havia	  res	  mes	  i	  
amb	  qualsevol	  cosa	  que	  et	  distragués	  de	  la	  feina	  ,	  	  la	  guerra	  ,	  la	  misèria.	  

Les	  diferencies	  entre	  dones	  i	  homes	  eren	  molt	  clares	  ,	  les	  donen	  tenien	  que	  fer	  tota	  la	  feina	  de	  
casa,	  el	  jovent	  no	  podia	  esta	  pel	  carrer	  mes	  tard	  de	  les	  8	  i	  els	  nois	  i	  noies	  no	  podien	  anar	  sols	  
pel	  carrer.	  Per	  sort	  ,	  tot	  això	  ha	  canviat	  ara	  la	  gent	  te	  llibertats,	  encara	  que	  crec	  que	  algunes	  
coses	  abans	  eren	  mes	  simples,	  ara	  mateix	  per	  el	  nostre	  esbarjo	  tenim	  mil	  i	  una	  coses	  a	  fer	  i	  em	  
creat	  una	  societat	  individualista	  on	  cada	  un	  pensa	  per	  ell	  .	  Això	  abans	  no	  passava	  tal	  i	  com	  ens	  
ho	  descriuen	  Cels	  i	  Maria,	  la	  vida	  era	  mes	  simple	  i	  els	  valors	  morals	  eren	  mes	  bonic.	  La	  gent	  
mirava	  pel	  be	  de	  tots	  dons	  aquella	  època	  	  tothom	  es	  tenia	  que	  cuida	  de	  tothom.	  Un	  exemple	  
molt	  clar	  es	  quan	  Cels	  ,	  el	  qual	  li	  agradava	  molt	  la	  radio	  però	  no	  tenia	  diners	  	  i	  un	  dia	  el	  
botiguer	  cansat	  de	  veure’l	  sempre	  embovat	  a	  l’aparedo	  li	  va	  oferí	  una	  radio	  a	  canvi	  de	  un	  50	  
cèntims	  al	  mes.	  Això	  ara	  mateix	  no	  passaria	  et	  farien	  fora	  de	  la	  botiga	  i	  prou	  no	  farien	  res	  per	  
tu	  i	  això	  trobo	  que	  s’hauria	  de	  retornar	  a	  fer	  el	  pensa	  en	  els	  altres	  i	  deixa	  el	  egoisme.	  

	  

Maria	  Castora	  Martín	  Iglesias	  i	  Alfredo	  Nadal	  Escriban	  

	  

	  Amb	  aquestes	  dos	  histories	  es	  veu	  clarament	  com	  la	  censura	  era	  enorme	  dons	  no	  s’explicaven	  
els	  desgracies	  que	  patia	  el	  poble	  i	  la	  gent	  de	  fora	  de	  Catalunya	  no	  s’assabentava	  de	  res	  del	  que	  
s’estava	  patint	  aquí.	  En	  les	  poblacions	  rurals	  tot	  era	  diferent	  allà	  a	  Salamanca	  poble	  de	  Maria	  
no	  hi	  va	  passar	  ninguna	  batalla	  i	  en	  canvi	  Barcelona	  ciutat	  natal	  de	  Alfredo	  hi	  van	  haver	  
moltíssims	  bombardejos	  i	  allà	  la	  guerra	  es	  va	  viure	  de	  primera	  fila.	  	  

La	  censura	  que	  hi	  havia	  en	  respecte	  de	  les	  llibertats	  de	  expressions	  era	  enorme	  i	  clarament	  es	  
veu	  on	  en	  un	  poble	  petit	  no	  hi	  hagués	  ninguna	  via	  de	  comunicació	  amb	  el	  que	  passava	  al	  
exterior	  .	  

També	  es	  veu	  la	  importància	  que	  tenia	  l’Església	  on	  era	  casi	  obligatòria	  la	  assistència.	  Cada	  
diumenges	  si	  tenia	  que	  anar	  per	  evitar	  que	  et	  marquessin	  de	  “rojo”	  i	  buscar-‐te	  problemes.	  En	  
aquella	  època	  ser	  catòlic	  i	  pròxim	  al	  capella	  et	  donava	  recompenses	  i	  podia	  fer	  la	  teva	  vida	  mes	  
simple.	  



Remarco	  que	  la	  vida	  rural	  era	  mes	  fàcil	  pel	  tema	  de	  que	  el	  menjar	  era	  mes	  fàcil	  d’aconseguir	  
dons	  era	  possible	  tindre	  un	  hort	  i	  cultivar	  aliments	  ,	  en	  canvi	  en	  una	  ciutat	  gran	  això	  era	  mes	  
complicat.	  

	  Contracte	  de	  una	  Mestra	  

	  

En	  aquest	  contracte	  es	  veu	  clarament	  un	  masclisme	  brutal.	  On	  es	  menystenia	  a	  una	  mestre	  per	  
simple	  fet	  de	  ser	  dona,	  a	  més	  de	  les	  obligacions	  de	  ensenyar	  tenia	  les	  de	  una	  dona	  de	  la	  neteja.	  

Això	  trobo	  que	  es	  menysté	  un	  professor,	  el	  qual	  fa	  una	  feina	  importantíssima	  que	  es	  la	  de	  
prepara	  al	  jovent	  per	  quan	  sigui	  gran	  puguin	  treure	  el	  màxim	  potencial	  de	  la	  seva	  vida	  i	  tinguin	  
mes	  possibilitats	  en	  el	  camí	  de	  la	  vida.	  

Les	  condicions	  que	  li	  imposen	  al	  contracte	  no	  nomes	  són	  obligacions	  sinó	  normes	  com	  la	  de	  no	  
anar	  amb	  homes	  ,	  no	  portar	  poca	  roba	  etc.	  Coses	  que	  realment	  no	  tindrien	  que	  ser	  imposades	  
,doncs	  la	  seva	  única	  obligació	  te	  que	  ser	  vetllar	  per	  un	  bon	  ensenyament	  del	  nens	  i	  no	  pas	  
netejar	  la	  l’aula.	  I	  el	  que	  realment	  m’ha	  costat	  de	  creure	  es	  el	  que	  si	  una	  dona	  es	  casa	  ja	  no	  pot	  
ensenyar,	  i	  suposo	  que	  ni	  treballa	  aquí	  es	  veu	  el	  masclisme	  horrible	  que	  hi	  havia	  en	  aquella	  
època,	  per	  sort	  les	  coses	  han	  millorat	  i	  ara	  estem	  en	  una	  època	  on	  la	  dona	  te	  molts	  mes	  drets	  	  
que	  abans.	  


