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ENTREVISTA A AURORA BONETA JORDANA 

[Nota del transcriptor: al llarg de tota l’entrevista es sent de fons el tic-tac del rellotge 

de la sala]. 

[Nota del transcriptor: la senyora Aurora Boneta presenta un tic gutural (una tos 

crònica) que es fa palès al llarg de tota la conversa]. 

Doncs endavant. I de lo que se’n recordi i vulgui parlar doncs en parla, i de lo que no, 

es queda per parlar. No hi ha més volta. El que sí que m’agradaria és que primer es 

presentés, digués el seu nom complet. 

Aurora Boneta Jordana. 

I de quina casa és? 

Casa Corona, d’Aguiró. 

Quin any va néixer? 

Lo mil nou-cents vint-i-quatre. 

Així vostè quan va començar la guerra tenia dotze anys. 

Sí. Dotze anys. Me’n en recordo molt de la guerra, també. Va ser molt trist allò. Van 

matar tanta gent, tanta gent, tanta gent innocents... Feve por.  

Té tot el record, vostè, dels dotze anys? D’aquella època? 

Sí. De la guerra me’n recordo molt. Sí. És que va ser, va ser gros per tothom. Per tota 

Catalunya i, “bueno”, per tots els pobles. Mira, jo vaig anar a buscar la gent a veure si 

podien anar a buscar els capellans. Jo, a Aguiró he vist set capellans, set. I per la guerra 

n’hi havia [nota del traductor: compta] un, dos, tres quatre n’hi havia. Els altres tres ja... 

Perquè allí al poble, quan hi ha el cop d’estat i es formen els Comitès, i la persecució 

contra aquests capellans, com es viu, això, al poble? 

Ui! Malament es viu. Va ser lo dia de Sant Jaume, que era vint-i-cinc de juliol. S’anava a 

missa doncs, abans tothom als pobles s’anava molt a missa. I el dia de Sant Jaume 

s’anava a missa com un dia de festa. I al anar lo capellà per tocar a missa “pues” ja no hi 
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va trobar la clau. Ja no va trobar la clau per obrir l'església. [Nota del transcriptor: de 

fons sona els tons del rellotge del menjador]. I deia la gent “Ai caram! No toquen a missa, 

no diuen missa”. I ja de seguida es va dir que buscaven els capellans i que ja hi havia 

guerra. I així va començar. Això és lo primer record que tinc de la guerra. I ja els capellans 

es van haver d’amagar, marxar cap a França. I “después” ja demanaven quintes, també 

els xicots, també uns se’n anaven a la guerra, els altres se’n anaven a França. I es va patir 

molt, eh? Perquè tenia un germà i també va marxar cap a França i va passar molt temps 

que no vam sapiguer res, els meus pares tristos perquè no se’n sabia res. I va passar 

mesos sense sapiguer res. No podien escriure, escriure no es podia. 

El seu germà tenia edat d’anar a la guerra? 

Sí, ell era de la quinta del trenta-set. La guerra es va començar el trenta-sis “pues” l’any 

vinent que es va començar la guerra devia marxar. No ho sé, no me’n recordo d’això. No 

ho sé. Es va patir molt, molt, molt.  

Vostè coneixia els capellans? Els coneixia els capellans que hi havia a Aguiró, tenien 

relació? 

Sí! I tant que sí. Sí, sí. Un del poble era lo que estava al poble, i els altres estaven... Mira, 

un estava a Adons i l’altre no me’n recordo si estava a Senterada, i un altre estava a 

Malpàs. Me’n recordo d’on estaven. Lo un no sé ben cert si era a Senterada o a un poble 

d’aquells, no me’n recordo prou. Doncs aleshores aquells capellans van vindre tots cap 

al poble, al trobar-se que els caçaven, que els buscaven. I al poble es van amagar, que 

els tenien amagats a casa seva i “después” va marxar cap a França un, lo que estava al 

poble. No se’n va saber res més. I era un home gros i van dir els de casa seva, que vivia 

amb lo germà i els fills del germà, i vivia a la casa que era fill. I van dir que perquè anés 

més segur, més bé, que un guia l’aniria a acompanyar a França. I, és clar, pobre home ja 

era un home un poc gran i una mica gros, i perquè no es cansés lo seu nebot de la casa 

lo va acompanyar a cavall allà a “después” de Gerri o per allà, a Baro, que havia de passar 

el riu, una palanca o no sé com li deien. Aleshores me’n recordo que es deia una palanca. 

I el va acompanyar allí al guia i no se va sapiguer mai més res. És clar, al marxar sol 

l’home, i ja un home gran, devia portar diners. Es va pensar si lo guia el va matar, perquè 

no se’n va saber mai més res.  
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I lo guia era del poble? 

No! Eren guies que passaven gent. Passaven molts “desertons”, que diven. “Desertrons”, 

[nota del transcriptor: incomprensible]. La gent que volien marxar tenien guies, es 

buscaven guies que els portessin a França, perquè tan els capellans o gent jove, homes 

que hi havien d’anar a la mili, “pues” aquestos xicots també els havien d’acompanyar 

algú a França. No, no, lo guia jo no sé d’on era tampoc, lo guia. Era un home que passava 

gent. I no se’n va saber mai més res.  

I el capellà de quina casa era? 

D’Aguiró, de Casa Badia. 

Vostè es recorda d’escamots de la FAI o CNT que vinguessin al poble a buscar els 

capellans? 

Sí. Sí, sí, sí. Jo no en vaig veure mai cap, eh? Perquè la canalla lo que fèiem amagar-nos, 

més aviat. Teníem por, saps? Con que només se parlava de ruqueries, que se n’havien 

portat capellans i els havien matat. Al cementiri de Salàs diu que en van matar set. En 

acabat lo un, l’atre. No ho havies sentit dir, eh? Ho havies sentit dir? 

Sí, sí.  

I només se sentien... Jo de la FAI sé que van vindre a una casa a buscar-ne un de capellà, 

i tenia noranta-nou anys, lo capellà. I va dir, un va dir “Va, mo l’emportem” i l'altre, un 

altre company seu de la FAI va dir “Si no veus que ja està agonitzant? Què en vols fer? 

Deixa’l, està agonitzant”. I no se’l van emportar. Ja no hi veia, lo tenien al llit perquè ja 

no hi veia per caminar ni per res. Fixa't com estava la cosa, eh? Estava... I hi havia dos 

homes del poble que els van llogar no sé si el Comitè, que també es parlava de comitès, 

no sé, i que tota la nit vigilaven lo poble aquells dos homes. I a veure si veien sortir de 

casa algun capellà, o entrar de fora. Perquè els primers dies, “antes” no van marxar cap 

a França, a la nit estaven a casa i entre dia en cabanes, pels camps. I aquells vigilaven a 

veure si els veien entrar a la nit. No en van agafar mai cap. La gent vigilaven de, no sé, 

no sé com s'ho van... Van patir, eh? Van patir molt les cases que tenien capellans.  

La gent del poble van fer perquè no els agafessin, oi? 
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Sí. Aquells dos homes del poble eren del poble, i deien... Hi havia una taverna, una casa 

que feien de taverna, i s’estaven estones allí a la taverna. I aleshores un home del poble, 

un de la casa del capellà, vigilava a on eren aquells, i aleshores en aquell moment els 

feien entrar, perquè estaven amagats. Ja, no sé com explicar-ho, ja veniven cap al poble, 

ja s’anaven atansant i aleshores un de la casa deia “Ara passeu que ara són a l’altre carrer. 

Ara són a la taverna”. I aleshores els feien entrar però... 

Això devia ser molt dur, perquè entre propis veïns hi hagués aquest... 

Sí, sí, sí. Això me’n recordo. “Después” aquests homes els van ficar a la presó i van estar 

dies, eh? I van estar dies a la presó.  

I de nois del poble? Perquè, quanta gent hi havia més o “menos” a Aguiró? 

No sé, pot ser... Hi havia molts llogats. Hi havia moltes cases que tenien llogats, tenien 

pastor, mosso, criada. Oh! vuitanta persones bé hi eren prou, d’entre tots. Hi havia 

dinou cases. I hi havia gent. 

I xicots joves? El seu germà diu que va haver de marxar. 

Sí. 

I va marxar algú més amb ell? 

Amb ell un altre, un altre del poble. Sí. Del poble només van marxar dos cap a França i 

els altres se’n van anar a la guerra. Un el van matar. Van matar un allà a l’Ebre que hi 

havia uns combats. Un lo van matar i els altres no. Un va tornar mig ferit però... 

I el seu germà va poder passar a França? 

Sí! “Después” va passar, va tornar per Vitòria. D’allí i cap a Valladolid. Al vindre allà, al 

tornar, els havien d’avalar. Hi havia d’haver alguna persona que els conegués. I va trobar 

un home de... de Corroncui, em sembla que en deien de Ca de Casal, i el va avalar. Va 

dir “Sí, sí, ja conec jo aquesta gent”. Llavors bé. I va estar sempre de “sanidad”, va tenir 

molta sort, no va haver d’anar mai al front.  

I va tornar abans de que acabés la guerra? 
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Sí. “Después”, quan van agafar els de Franco, que van agafar tot això de Catalunya, 

aleshores en va tornar amb permís [nota del transcriptor: la interlocutora es toca el 

micro i produeix soroll]. 

I a part de l’experiència de gent que marxava cap a França del propi poble, va veure 

també moviment de gent que creuava cap a la Vall Fosca i també cap a França? 

No, no, d’allà dalt del nostre poble no es veia bé cap d’això. No. Una vegada va passar 

una colla de maquis, però quan ja s’havia acabat la guerra. Van passar maquis i, quan se 

feia de nit per la guerra, “antes” de fer-se de nit, ja deien que s'havia de... era l’estiu i la 

gent treballaven a fora [nota del transcriptor: incomprensible], i deien que s’havia de 

tancar les finestres, tot tancat que no es veiés llum de fora, que no es veiés que hi hagués 

un poble, que no vingués gent. A la nit. I vam tindre sort perquè no hi havia carretera, 

encara, al poble. I al no haver carretera no va venir tanta gent.  

Una cosa que... Just abans que entressin els nacionals hi va haver els bombardejos 

sobre les centrals, se’n recorda d’algo? 

No. No, no. Per allà les centrals no. Bombardejos no.  

No recorda el bombardeig a la central de Capdella? 

No. No. No ho vaig pas sentir dir mai.  

Va ser un any que hi van haver unes inundacions molt fortes, també.  

Això sí, que va, que va... Vols dir aiguats? 

Sí.  

Sí. Això lo trenta-set em sembla que era. 

Exacte. 

Sí. Hi va haver molts aiguats, sí. 

Aquell any hi va haver bombardeig sobre la central de Capdella. 

No me’n recordo, vols dir que n’hi va haver? 

Sí. Sí.  
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No ho sé. No hi va fer mal. No es va matar ningú, no van matar ningú. 

No, va ser canonades de... 

Ah! 

Canonades forçades, que van malmetre una mica la central. 

Potser sí, jo d’això no me’n recordo pas. Potser no ho vaig sentir dir tampoc [nota del 

transcriptor: riu]. Perquè amb aquella edat tampoc no ens enteràvem de coses ja de la 

política [nota del transcriptor: riu]. No sé. 

Perquè, quan van entrar els nacionals, com ho van notar vostès que hi havia un 

canvi, que venien els nacionals? 

Ah! Quan van entrar, no me’n recordo si era a Tarragona, van tocar les campanes 

perquè van dir que ja ha es podia… “Bueno”, va ser el senyal que s’acabava la guerra o 

no sé. Me’n recordo que van tocar les campanes, i van donar una alegria això de sentir 

les campanes. No s’havien sentit mai més. Em sembla que era a Tarragona, que van 

entrar a Tarragona. Jo no me’n recordo gaire però em sembla. Sé que van tocar les 

campanes perquè van dir que havien entrat a una capital, a Barcelona o a Tarragona.  

I les notícies com arribaven al poble, de gent que venia? 

Ai, sí! No n’arribaven gaires perquè només hi havia una ràdio al poble i els hi van fer 

portar a l’ajuntament. No hi havia, no deixaven saber res, res. No deixaven saber res. 

“Después”, quan hi havia el front allà a Gerri i cap a damunt allà Esplà, per allà dalt, 

aleshores feien anar gent del poble, “bueno”, homes del poble anaven amb animals a 

pujar el subministre allà dalt. Ells es quedaven a Gerri i aleshores els soldats carregaven 

lo menjar pels seus mulos. També tenien, menaven mules els soldats. I el menjar per 

ells els hi feien pujar. I ells, els homes, s’esperaven a Gerri i tornaven a baixar. Quan 

baixaven els tornaven els animals. I això tot sovint s’hi havia d’anar a... ara no me’n 

recordo com li deien d’això. Que havien d’anar [nota del transcriptor: riu], ara no me’n 

recordo. Que passava lo que era l’alcalde del poble a la nit i deia “Demà heu d’anar un 

home amb un animal o amb dos al comboi”. Comboi n’hi deien. “Al comboi”. 

També era perillós allò, eh? 
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Sí. Oh sí. Sí, sí. Aquests pobles allà dalt, a la Vall Fosca, no es va patir com allà al costat 

de Gerri, com Baén, que van haver de marxar tothom i es van haver de ficar per les cases 

els soldats. I tants pobles per allà dalt. Hi ha molts pobles, cap allà dalt a Llavorsí, i molts 

pobles van haver de marxar la gent. Sí. 

Perquè, clar, les notícies per la vora dels pobles veïns, això també devia córrer. 

Sí. No en corrien gaires, ja et dic, de notícies no se’n sabia gaires. 

Vosaltres a casa vau poder seguir treballant les terres? 

Sí, sí, sí. I com que allí es collia de tot… Mira, als trossos sembràvem llenties, pèsols, 

fesols, trumfes i... Això [nota del transcriptor: incomprensible] ho collíem. “Después” lo 

blat. Aleshores hi havia una mola al poble i es podia moldre i pastar, que a totes les cases 

del poble ens fèiem lo pa per la guerra. Fèiem lo pa i com que també collíem moltes 

trumfes i teníem “tocinos”, teníem bestiar, també matàvem algun corder, conills… no 

vam passar res de gana, res, no ens va faltar res. De racionament donaven sabó, sucre, 

potser arròs, no sé, oli, alguna cosa de racionament. Havíem d’anar a la Torre a buscar-

lo. Però nosaltres teníem de tot, ens collíem de tot, i no vam passar gana de res. De res. 

I l’escola, la van mantenir? 

Va passar un temps que no. No. Jo vaig anar a l’escola en català “antes” de la guerra. I 

“después”, al tornar de la guerra, en castellà.  

I era el mateix professor? 

No, no, no, no. Eren professors ja diferents. “Antes” de la guerra hi havia una mestra 

que es deia Maria Codina, encara me’n recordo, del Carrer Caspe. I aquella ens feia en 

català. I “después” no me’n recordo si vaig anar en cap més o ja va vindre la guerra. Però 

“después”, amb els altres ja en castellà. I no, no, per la guerra no hi havia mestres, no hi 

havia res.  

Tot quiet i parat.  

Tot parat, sí. 

A veure de què més podem parlar... Llavors, vostès soldats per allà no van veure? 
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Soldats en venia algun. Sí, també van posar soldats a la Torre. Sí, també venien de 

vegades “hasta” comprar ous [nota del transcriptor: riu], a veure si aquí es venien ous. 

Però no gaires, eh? No van venir gaires, de soldats, no. Sí, a la Torre també n’hi van 

posar de soldats. No sé si era per les centrals o no sé. Me’n recordo que en venia algun, 

però només venien a passejar o... Me’n recordo d’això, també, que deien si els volíem 

vendre ous.  

I a casa com es va viure? Hi havia por? Ho notàveu que teniven por els pares? 

Sí, sí, sí, es tenia por. Sí. Perquè se sentia també, no sé qui les portave les notícies que 

deien que havien matat capellans i que se n’havien portat també gent de les cases dels 

capellans. Se’n portaven l’amo, lo germà del capellà. Sí, sí, es vivia amb por. Sí. Jo me’n 

recordo que ens deien “Quan se faci tard tanca tot. Tanca les portes i tanca els porticons, 

que no vegin llum a les cases. Que no mos vegin llum”. 

I quants anys era més gran el teu germà? 

Sí, lo meu germà tenia vuit anys més que jo. 

I ell després va tornar a casa? Va estar a casa? 

Sí. Sí, sí “después” va tornar a casa i no es va casar. I vam viure sempre amb tots. I 

“después” em vaig casar jo i em vaig quedar a casa. I ell va estar sempre amb jo. Mira, 

quan vam baixar cap aquí, que fa quinze anys que vam baixar, ell també un més de casa, 

sempre.  

I en parlava ell de la guerra? 

Sí que en parlava! Sí que en parlava, sí. Oh, i tant! 

I quina experiència explicava? 

Explicava que ell va ser de “sanidad” i no anava al “frente” però curava ferits. I sabia 

posar injeccions, i sabia “bendar”, posar “bendes”. I sempre que a casa s’hagués de donar 

injeccions ho feia ell. I “después” que ens féssim mal, curar-nos un tall, tot ho feia ell. Sí, 

sí. No, no, a la guerra va tindre sort, perquè no va anar mai al “frente”.  

I de la seva fugida cap a França, no va explicar per on va anar i com va ser? 
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Sí, a França van estar en un camp. I “después” nosaltres, el meu pare tenia uns cosins a 

França, i llavors els hi va escriure i van anar a avalar-lo, van anar allà al camp a avalar-lo. 

I llavors va sortir i treballava a una casa de pagès. Amb l’amo anaven a treballar el camp 

i d’això. Ens ho explicava. I diu que hi havia dues nenes en aquella casa. Ens explicava 

d'això. I “después” també se’n va cansar d’estar a França, també, mira, va passar cap allà 

els nacionals. I va entrar per allà per Vitòria.  

Clar, devia ser un nen. 

I a l’entrar va passar temps que no va poder escriure. Fins que van agafar Catalunya els 

nacionals no en van pas sapiguer res.  

Oh és que devia ser molt traumàtic perquè devien ser molt jovenets tots els nois, 

no? 

Oh! “Claro”. Devien tindre vuit anys, vint anys vull dir. Sí, sí, eren joves. 

Doncs, quan... Quan acaba la guerra, el poble torna a la vida anterior, torna a la 

normalitat o hi trobeu canvis? 

No, no. Poc a poc va tornar a lo normal. Sí. 

Però, al poble què parlàveu, català, castellà? Hi havia un canvi en el tema de la 

llengua? 

No, no. Igual, igual, lo català. Sempre vam parlar lo mateix, sí.  

I amb tot el tema dels aliments vau tenir racionament igual que als altres llocs? Us 

venien a controlar el tema de la producció? 

No, no. Donaven lo racionament allà a la Torre, de l’Ajuntament penso que es donava. 

S’anava a buscar allà a l’Ajuntament. No ho sé qui el donava allò, si el pagava 

l’ajuntament o no ho sé això. Donaven, per tant, ja portàvem una… “bueno” portaven, 

jo no hi anava cap. Perquè allò d’aquí no hi havia ni carretera. S’hi havia d’anar amb un 

animal. I havies de portar un, ja no me’n recordo com se’n deia, una cosa per a les 

persones que eres a casa. 

Una cartilla? 
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Això, una cartilla, sí. I et donaven tant per persona.  

Però la vostra pròpia collita no la podíeu utilitzar?  

Sí, sí. Nosaltres tot lo que collíem era per nosaltres, per casa, sí. No vols dir això? 

Tot el blat i tot això era vostre. 

Sí, sí.  

I el molí es va utilitzar igual? 

Igual, igual. I “después” d’acabar-se la guerra igual, lo molí. Igual. És que va passar dies 

que també no es va anar abundant de les coses, eh? Hi havia misèria de tot. Sí, la guerra 

ho va deixar tot pobre. Tot lo país. I allà, com que es collia prou de... collíem de tot. Ja 

et dic, i poguent anar a la mola “pues” ja ens fèiem la farina i després ja teníem un torn 

que se’n deia “per a passar-la”, que triava lo bo i el blat, ”bueno”, la palla, la pellofa que 

fa el blat. Allò se’n deia segó. I “después” feia tres tries: el segó, una cosa que se’n deia 

trit i la farina bona. La mateixa... 

La mateixa mola. 

Lo torn, que dèiem. Nosaltres teníem un torn que rodàvem així i llavors colava la farina.  

I quan torneu, per exemple, quan ja s’estabilitza, s’acaba la guerra i torneu a 

l’escola, l’escola també us la deixaven fer en... Ah! no, m’heu dit en castellà, oi? 

Aleshores en castellà. 

I teníeu ajuntament allí al poble? 

No, nosaltres som de l’Ajuntament de la Torre. De La Torre de Capdella. No! Són pobles 

xics. 

M’ha parlat de que sí recorda, però això ja devia ser més grandeta, dels maquis. 

Perquè els maquis va ser uns anys més... 

Sí. Sí, sí. Sí, oi ja era més gran, és clar que sí.  

I els va veure? Van baixar al poble? 
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Sí, un dia n’hi havia una colla al poble i es van quedar allà en un paller. I al matí, ben matí, 

ja es van sentir marxar. I eren, mira, com si casa nostra fos aquí, aquí el carrer, i el 

palleret aquell aquella casa d’allà. [Nota del transcriptor: es refereix a una distància 

curta]. I els sentíem. Sentíem la xerradera. I al matí, quan van marxar ben de matí, ja 

van marxar. Però no van demanar res al poble, em sembla, que jo no me’n recordo que 

anessin a cap casa. Només dormir allà al meu paller. No tinc record que anessin a cap 

casa.  

Perquè els maquis devien ser també nois de fora o hi havia gent de la vall? 

No, no! Venien de fora. No eren cap de per allí. 

Perquè vosaltres, dintre de la por i de tot el trasbals que és la guerra en sí, Aguiró, 

al estar així allunyadet de la via, vau tenir, com aquell que diu, un petit oasi a la vall. 

Però, coneixeu històries o relats, o teniu gent a la pròpia vall que doncs, algun tipus 

d’accident que pogués passar? Algun record? 

Jo de tota la gent que hi havia “antes”  ja són tots morts. No veus que jo ja tinc tants 

anys [nota del transcriptor: riu]. I no, no. no. Vull dir, no hi havia... No, no. No hi va 

passar. Van ficar molta gent a la presó. Primer ja n’hi van posar aquells que mataven els 

capellans. Jo quan parlen de la República se m’encén lo cor, eh? Perquè sé que va fer 

tantes morts aquella República! I ara... No sé. Ja no sé què volia dir [nota del 

transcriptor: riu]. 

Sí, que van ficar molta gent a la presó. 

Ah sí, i després també. Quan va vindre Franco també. Aleshores, els contraris que per 

la guerra, per la República feien matar uns, “después” els altres feien matar els de la 

República. Però allà dalt no en van matar de gent. En aquella vall, a la Vall Fosca només 

algun capellà. Capellans sí que en van matar algun. Però allò, gent, no. A la presó sí. A 

la presó gent que havien estat a l’Ajuntament i gent que no havien fet cap mal. Mira, no 

ho sé. A la presó en van posar per quan va vindre Franco, en van ficar a la presó. També 

hi havia molta gent d'aquests que tenien capellans, que estaven molt enfadats dels 

altres. Perquè els havien denunciat dels capellans o això. “Bueno”, hi va haver dos... 

Hi va haver una mica de revenja? 
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Sí. Sí, sí. Hi va haver molta gent a la presó. I que hi van estar dies, eh? N’hi va haver, 

anys.  

Potser treu el pitjor de les persones, la guerra.  

Sí. És el pitjor que hi pot haver. 

Déu ni do. Després van viure tota una dictadura. 

Sí. 

I ja als anys setanta hi ha tot el canvi amb la mort de Franco i l’arribada de la 

democràcia. Què recorda vostè? Aquest canvi el recorda? Les primeres eleccions... 

Van anar a votar? 

Sí. Sí, sí. S’anava a votar. Sempre hi ha hagut... “Antes” en deien esquerres i dretes. 

[Nota del transcriptor: incomprensible]. A tots els pobles hi havia dues parts, en una la 

gent eren de l’esquerra i els altres de la dreta. Això sempre. Però, “bueno”, només 

s’anava a votar perquè... Per anar a votar. Igual eren... La gent, molts igual els eren dreta 

com esquerra, perquè no hi eren cap, de cap opinió.  

Però vostè, quan arriba la democràcia i s’acaba la dictadura, Aguiró havia tingut un 

canvi considerable, per exemple, amb el nombre d’habitants, als anys setanta? 

Aguiró havia patit la despoblació o encara no? 

No, als setanta... “Bueno”, no sé. Fa que van començar a marxar molts... No sé quant fa. 

Cinquanta, seixanta anys fa que va començar a marxar la gent. 

Així a partir dels seixanta, dels anys seixanta, ja devia començar a marxar força gent 

a les ciutats.  

Sí. Fa seixanta anys que va... Seixanta, seixanta-dos, que van marxar molt la gent. 

Semblava que s’havia posat de moda. “Ara marxen aquells, ara marxen els altres”. I de 

tots els pobles, eh? 

I vosaltres, la carretera la recordeu quan us la van fer, més o menys? 

Oh! I tant. I tant. La van fer la carretera. Mira, potser la van fer lo cinquanta-vuit, em 

sembla. L’any cinquanta-vuit em sembla que van fer la carretera cap a Aguiró. Encara 
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la van fer a pic i pala. Quan hi havia allà al Pont de Suert que hi van fer molts treballs, i 

van vindre molts andalusos, i Xerallo, que es va fer això de la fàbrica de Xerallo. 

Aleshores van anar al Pont de Suert a buscar gent, andalusos, que van vindre a fer la 

carretera. I no sé si la va pagar Diputació. Però els homes els teníem a les cases a menjar 

i dormir. Els havíem de fer el gasto les cases del poble. Menjar i dormir. Sí. Fa seixanta 

o seixanta-dos anys que van fer la carretera.  

I així, les transformacions més fortes que ha vist, a part de la carretera que devia ser 

una transformació important? 

Sí, oh i tant. Sí.  

Vostè quin any em va dir, fa quinze anys que va baixar cap aquí La Pobla? 

Quinze anys. 

Molt bé. Doncs en tot aquest transcurs la vida ha fet un gir de cent-vuitanta graus. 

Ah! Sí.  

I la filla va néixer allà i tot? La seva filla devia néixer al poble? 

Sí, sí. Tinc un fill, també. El fill farà seixanta anys al mes d’abril. Està a Barcelona. I també 

va néixer. I llavors en va néixer de canalla allà, al poble. I pujava la “comadrona” d’aquí 

de la Pobla. Una que es deia Enriqueta. I “bueno”, hi havia temps [nota del transcriptor: 

riu]. Era el millor, eh? Un parell de dones sí que van anar a Tremp a l’hospital, però 

s’havien d’esperar allà baix i “después” deien “Ai! Tampoc no passa lo mal a l’hospital. 

Nos quedem a casa.”. [Nota del transcriptor: riu]. 

Ara tot és diferent, tot ha canviat. 

Oh! I tant. 

Doncs molt bé. Hem fet un repàs una miqueta a tots els punts i crec que ho podem 

deixar aquí. 

Sí. 

Alguna consideració de la guerra o alguna recomanació cap a les generacions 

futures? 
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No se m’acudeix pas res. 

Hem d’intentar arreglar les coses d’altres maneres abans de que tot se’n vagi a 

norris, potser. Tenim poca paciència, la gent. 

Sí. 

  


