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ENTREVISTA A JOAN ORTEU BENAVENT 

Comencem. Es presenta, em diu el seu nom, on va néixer i quan va néixer. 

He de dir? 

Sí. 

Vaig néixer el tres de maig de l’any vint-i-quatre. 

A on va néixer? 

Aquí a Mont-Ros. A baix, a l’altra casa de baix.  

Quina casa és? 

Casa Gravat. 

I el seu nom complet? El seu nom? 

Joan Orteu Benavent 

D’acord. Doncs fent una miqueta de memòria, de què se’n recorda del moment de 

l’esclat de la guerra. Com es va assabentar, vostè, de que va esclatar la guerra? 

Quan va “empesar”? 

Sí. 

Per aquí? “Pues” van formar com un Comitè i a la nit feien guàrdia pels carrers. I allí a 

l’escola lo mestre era el secretari, feia de secretari i mestre, i ell era el “jefe” que 

dominava això. I així anaven fent per aquí. Sí. I llavors era quan perseguien els capellans. 

Sí. Sí, sí. I lo mateix secretari aquest, lo mestre, lo va avisar i diu “Has de marxar que et 

mataran”, i diu “No em descobreixis, eh? Perquè jo sóc lo contrari teu però t’aviso 

perquè...”. Sí. I llavors “pues” no sé com es va arreglar. Es va presentar a Barcelona, sap? 

El capellà o el secretari? 

No, el capellà, el capellà. No, el secretari aquí. No, el secretari, hòstia, ell era “rojo”. No! 

Ell aquí.  

I el capellà què va fer? 
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“Pues” penso que era amb una família seva o amics. I per Barcelona voltava de paisà. “I 

amb tota la por del món jo de vegades voltava pel carrer, així passejant, i si algú em 

preguntava alguna cosa: No sé de lletra. Jo no. No li puc informar, no sé de lletra”. Això 

explicava quan va tornar.  

Va tornar després de... 

Sí. Sí, sí.  

I el capellà era fill d’aquí? 

No, de Llimiana. 

Com se deia? 

Bergua, de Llimiana. Francisco Bergua.  

I el secretari com se deia? 

El secretari Francisco Mompeon.  

I aquest secretari era fill d’aquí? 

Sí. Sí. Sí, sí. 

I era el professor. El mestre. 

Era el mestre, sí. I llavors, clar, tenia tot això del secretari de l’Ajuntament. Perquè hi 

havia set pobles, tot això: Molinos, Gramenet, Beranui, La Plana i Paüls i Pobellà, tots 

pertanyien a Mont-Ros, i la secretaria era aquí. I feia de secretari. I mestre. 

I alcalde, hi havia alcalde? 

Sí. L’alcalde sí. De Pobellà. Perquè era de Pobellà aquell, sí.  

Aquí la guerra arriba de patac, arriba de la nit al dia? O poc a poc van sentint notícies 

de que hi han problemes, de que hi ha la guerra i llavors arriben aquí gent de fora? 

Arriba gent de fora, de la FAI o de...? 

Sí! Sí venien, sí. Amb ell. Allí amb ell [nota del transcriptor: es refereix al secretari]. 

Perquè portaven una cinta vermella aquí [nota del transcriptor: es toca la part alta del 

braç]. De comunistes, no sé vaja! de la FAI. Així, anaven així, saps? Sí pujaven, sí. 
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Collons, sí, hòstia. I li deien a ell “Que te’n sobra algun per aquí?”. Per fer-li la feina [nota 

del transcriptor: riu]. I ell no ho va fer mai, allò no ho va fer mai. No! No el va descobrir 

mai. Però sí, cada poble n’hi havia. I llavors com que el capellà ja no... La rectoria va 

quedar així vacant. I a la rectoria feien lo “centro” de reunions. Allí. Sí, jo era un xavalot 

així xicotot, “bueno”, tenia dotze o tretze anys. Coi, sempre érem la canalla allí a 

escoltar. Sí.  

Vosaltres no teníeu por? 

Com? 

Teníeu por vosaltres, els nens? 

No. No, que cony. No. I així [nota del transcriptor: incomprensible] amb tot, però, va! 

I només hi havia un capellà aquí al poble? 

Com? 

Només hi havia un capellà? No n’hi havia més de capellans? 

Sí! A cada poble. A cada poble n’hi havia un. A Beranui, a Obeix. A Paüls i a Pobellà no. 

Pertanyien tots dos aquí. Però als altres pobles, a Espui, a  cada poble hi havia un 

capellà. A cada poble.  

Què passava amb aquests capellans? Sabeu alguna història? Sabem que el d’Aguiró 

va marxar però aquell senyor va passar amb un passador, amb un senyor que el volia 

fer passar a França, però que no van tenir notícies d’aquest capellà. 

Ja.  

En sabeu alguna? 

No. Jo dels capellans no. Lo de Beranui sí que van dir que lo havien fet passar cap allà 

cap a Andorra. Lo fuster de la Plana i un altre d’Antist eren “rojos” i es van cuidar 

d’ajudar-li, buscaven una comunicació per traslladar-lo allà. Ells mateixos se’n van 

cuidar, sí. Això al capellà de Beranui. Això és el que deien, sí.  

Aquí els propis veïns, és igual que fossin de dretes que d’esquerres, que van 

procurar...? 
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Ah! Sí, sí, sí. Prou. Sí. 

I, també, al primer moment devia haver la lleva dels xavals joves, no? 

De què? 

La lleva. La lleva dels nois per anar a la guerra. Els van cridar també d’aquí de Mont-

Ros? Els nois van anar a la guerra? 

Oh cony! Sí. Ja ho crec. Sí. D’aquí Mont-Ros un. “Bueno”, un i un de Pobellà, que ja no 

van tornar. I un cosí meu que vivia a la central. Sí. I aquells ja no. Aquells vivien... A l’últim 

es va petar sortint d’Aragó… lo aquí a la ribera de Sort. I eren allà dalt a Bresca aquells 

tres xicots, un de Pobellà, el meu cosí i un altre d’aquí de Mont-Ros. Allí allà dalt al bosc. 

I van proposar, deien de passar-se’n. Allò que van acordar. I no sé què cony van badar, 

se’ls va descobrir. Hòstia, els van agafar i els van tancar allí en un paller, un corral allí 

d’això, i l’endemà els van afusellar. Sí, allí, sí.  

I com ho van saber, això, les famílies? Com ho van saber? 

“Pues” ho van saber així, quan es va acabar la guerra un home fill d’allí, que havia 

treballat aquí al canal de la Plana, li deien Camilo. Era fill d’allà, de... No sé com... Allí 

damunt de Gerri, allà és [nota del transcriptor: fa referència a Bresca]. I allí a dalt cada 

dia enraonaven allí, i el fill del mateix poble, els de joves, els d’aquí collons, i va portar la 

notícia. Quan va poder va venir “Mira, va passar això, eh? No els veureu mai més”. I sí, sí. 

I altres nois que marxessin cap a França? Van haver nois que van marxar cap a 

França? 

Sí. Sí que n’hi va haver, sí. Hi havien dos homes molt entesos. Si havien fet de pastors a 

les muntanyes d’allà o no sé què, i aquests es cuidaven de passar-los a França. I, clar, 

així que els cridaven tenien que presentar-se, o si no... I es van fer una reunió uns trenta 

o quaranta d’Antist, de... tots. I aquells es van descuidar de [nota del transcriptor: es 

refereix als altres tres nois que van morir afusellats].... I els guiaven, els feien de guia. I 

van dir “A veure, tal dia reunió allà a la Borda del Frare” No sabeu on és? Saps on és? Allí 

a un “puesto” molt ocultat. Tots allà preparats i amb la berena i això, cap a França. I 

aquells dos guies, “venga”, van “empesar” la marxa. Quan se va fer de nit, per aquí per 

la cambra d’aigua de Molinos, pel mateix camí d’”antes” que feien les obres, per allà. I 
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arribant allà vora Espui van travessar la palanca d’Espui. “Venga”. Muntanya de Llessui, 

cap allà Quatre Pins, que en deien, i “venga”, tota la nit. Sí. Sí, sí.  

I quants diu que van passar? 

Com?  

Quants eren passant aquell dia? 

Si quanta gent va passar? Pensem vint o trenta diu que anaven. Sí, sí. 

I tots fills d’aquí? 

Sí, d’aquesta comarca, sí.  

I se’n recorda qui eren els passadors? Eren d’aquí la vall? 

No els havia conegut. Però diu que un era d’allà de Castellvill, penso. I l’altre era de per 

aquí. No sé. I lo un anava darrere de la colla i l’altre davant. Feia de guia. L’altre cuidava 

que no en quedés cap a darrera. I, au, “venga”, tota la nit caminar.  

I van poder arribar a França aquests xicots? 

Sí, menys un que allà a mig camí es va rendir. Deia “Jo no puc més”, i ell va haver 

d’abandonar, tornar cap aquí i presentar-se aquí. Sí, això va dir. I alguns ja no es van 

veure mai més. D’altres van tornar. 

I sap si era hivern o era estiu? Era estiu, potser. 

Era bastant bon temps. Sí, bastant bon temps. No, no, l’hivern no.  

Déu ni do. A part d’aquesta gent de la pròpia vall, coneix casos de gent que venia de 

fora i també travessava per aquí? Altra gent que venia potser de més avall? En veien 

gent que passaven cap a França? 

Per aquí no.  

No. 

Per aquí no. Home, tampoc no es devien deixar veure, perquè has d’anar sempre de nit. 

Per aquella cosa, que no et vegi ningú. Si no... 

Pel tema de notícies, tenien alguna ràdio? Com s’assabentaven del dia a dia? 
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[Nota del transcriptor: riu]. Sí! hi havia una ràdio. Lo meu pare la tenia. Li va baixar un 

que li deien Piquer. Peret d’en Font, de Capdella. Aquell home era molt intel·ligent. I 

feia “turno” a la central de Capdella. El meu pare també feia “turno” allí. I li va baixar una 

ràdio i sentia una mica de [nota del transcriptor: riu]. I sortia Queipo de Llano, un mal 

enraonat, i tota la [nota del transcriptor: incomprensible]. Aquell se’n recorda. 

També hi ha un altre capítol abans que entrin els nacionals, van haver els 

bombardeigs a les centrals hidroelèctriques.  

Ah! Sí. 

Vostè se’n recorda que van venir a Capdella? 

Sí, sí. Nosaltres no hi érem llavors [nota del transcriptor: tus].  Perquè el meu pare, 

aleshores feien els treballs de les aigües de Capdella, encara feien, i el meu pare al bon 

temps sempre era a l’estació del mig. Saps a on és? Allí fan “trasbordo” del material. Sí, 

sempre era allí. I allí mateix, allí vora l’estació van tirar una bomba o dues i van rebentar 

lo un “tubo”. Sí. Sí, sí. I allà dalt a la cambra d’aigua també. Allí a la plaça per dalt de la 

cambra, tot una plaça allí tot cobert, va caure al mig de la plaça i va fer un forat a la 

cambra, sí.  

I vostè ho va veure? 

No, no, jo no. Jo era una canalla, era jove. Era molt jove, sí.  

I els avions, van veure vostès avions? 

Home sí, clar. Sí.  

I mentre passava tot això, anaven a l’escola? 

Sí. Jo anava a l’escola a baix a la central. I hi havia un mestre per als empleats. Sí anava 

allí, sí. Perquè a l’hivern vivíem a baix. Vivíem d’allí a l’hotel Montseny, llavors hi havia 

com una fonda i el meu pare tenia llogat una mica de “vivienda” allí, vivíem allí a l’hivern. 

Així el seu pare era treballador de la central? 

Sí, sí. De “turno” allí.  

I vostè és fill únic o té germans o germanes? 
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No, cap.  

Fill únic. 

Fill únic, sí.  

El seu pare es devia assabentar ben bé del que va passar amb els bombardejos 

nacionals? 

Oh! Ja ho crec, collons. Hòstia, sí.  

No va morir cap persona? 

No, no, de [nota del transcriptor: incomprensible], no. Només anaven per aixafar els 

“tubos” i no anaven per a destrossar la central, perquè si haguessin volgut haurien 

destrossat les centrals, perquè foten les bombes allí [nota del transcriptor: gesticula 

donant a entendre que hagués desaparegut tot]. Però més aviat per treure que no anés 

corrent a Barcelona, que no arribés electricitat a Barcelona. Per això anaven, es veu. 

Sabem d’altra gent que tenien un protocol a les escoles per si venien els avions. No 

sé si aquí també ho tenien o no. Deien als nens que si venien els avions havien de 

sortir de l’escola i havien d’acotxar-se amb un bastó a la boca. Això els hi feien fer a 

vostès? 

Ah, sí.  

Com era, això? 

Però com m’ha dit dels bastons? 

Que si passaven avions tenien que sortir de l’escola, acotxar-se, aplanar-se amb un 

bastó a la boca. Ho havia sentit això? 

Ah, sí.  

A vostès també els hi feien fer? 

També, sí. Però aquí Molinos van fer com un refugi. Allí mateix, on baixa el “tubo” de la 

central de Molinos, quan s’”empesa” el camí cap al Castell, allí mateix hi ha una roca i 

van fer una galeria cap allí, com un refugi. En cas de bombardeig per poder-te ficar allí. 

Encara hi és allò.  
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I van entrar alguna vegada vostès? 

No, no, no. En cas de bombardeig tocaven la sirena i la gent es preocupaven de fer el 

que fos.  

Perquè si sonava la sirena a la central, des d’aquí se sentia? 

Sí, “algo” sí. És molt potent allò, és molt potent.  

I recorda vostè de sentir els rumors de la sirena quan van venir els bombardejos? 

Sí, sí. 

Déu ni do. 

Molta por, molta por perquè no saps pas el que faran. Però només anaven, més que res, 

per parar les centrals. Parar-les. Perquè no arribés corrent a Barcelona.   

Devia ser tot un xoc per la societat, tota la població devia estar atemorida. 

Home clar, no [nota del transcriptor: incomprensible] què passarà. 

Quan arriben els nacionals, se’n recorda de l’arribada dels nacionals aquí? 

Clar que me’n recordo [nota del transcriptor: riu]. 

Com va ser? 

[Nota del transcriptor: riu] Aquí llavors per la guerra... No sé si potser em faré llarg. 

No, no, vostè parli.  

Hi havia una fonda aquí Mont-Ros, com una fonda. I es va presentar un senyor amb un 

home molt ben vestit a explotar les mines de Mont-Ros. Aquí Mont-Ros hi havia unes 

mines de plom antigues, i aquell deia que era enginyer. Aquell home molt [nota del 

transcriptor: gesticula com si imités que porta un bon vestit]. I l’altre era l’encarregat de 

l’obra. No sé com va anar això, a veure? “Bueno” sí! “Bueno” sí. I, què collons, no era cap 

“rojo”, lo que era contrari! [nota del transcriptor: riu]. [Nota del transcriptor: 

incomprensible] el secretari [nota del transcriptor: incomprensible] era “rojo” i cada nit 

allà a rebre ordres, saps? 

I era espia, doncs? 
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Eh? 

Era un espia? 

Sí! Clar. Un espia. I el dia que van arribar a Pobla els nacionals, va anar allà baix a rebre’ls. 

Sí, hòstia [nota del transcriptor: riu]. 

I aquí van entrar els soldats? 

No, no. A baix a Molinos. Van fer com una mica de, allí davant de la central de Molinos, 

que hi ha aquell pati gran. Allí van fer una confrontació de gent allí anar-los a rebre i 

això.  

I vau tenir que baixar? O no? 

Home i vam anar. I vas perquè si no hi vas a lo millor pensen “Mira, aquest és contrari 

nostre”, saps? Cal donar la cara encara que no ho sentis. Saps que vull dir? 

Teníeu por també quan van entrar els nacionals, o no? 

Home, nosaltres no perquè no havíem fet res, mal a ningú ni res. Mira.  

I d’aquí de gent del poble se van emportar els nacionals, que després se van 

emportar gent a les presons? Hi va haver gent d’aquí? 

Ah, sí. Sí. Sí que hi va haver, sí. Alguns d’ajuntament i l’alcalde també el van fotre a la 

presó a Lleida una temporada.   

I al secretari del poble? 

Aquell ja havia marxat. Aquell, hòstia! Aquell ja no vivia a casa entre de dia. Tenia por 

perquè...Un dia a la tarda van pujar catorze o quinze falangistes de Molinos, que vivien 

a Molinos. I ell se’ls mirava d’allà “en frente”, que hi ha una roureda, allà al “frente” se’ls 

mirava. I arriben aquí, volten la casa, un a cada “esquina” i els altres a damunt. 

Falangistes, per si no el trobaven. I ell se’ls mirava d’allà.  

I ja no va tornar. 

No, què cony! I no sé com s’hi van arreglar que van poder “colar” cap a França que hi 

havia un fill seu. Perquè aquells tenien, hòstia, tenien... Amb aquells de la FAI els tenia 

aquí. I quan van desfer les esglésies hi havia molts sants. Clar, molts sants. I els sants, 
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allò més menut ho van fotre a cremar-ho, però aquests sants més grans, tots els del 

districte els van portar allà l’estudi, allà en una vora tots allí. Potser hi havia vuitanta o 

cent sants allí! Uns de grossos, hòstia. I allí s’estaven. Molt temps s’hi van estar. I un dia 

a la tarda, quan vam “empesar” la classe a la tarda, diu “Venga va, tots els grans agafeu 

els sants que pesen més i porteu-los cap allà”, allà l’”esquina” que hi ha. “I els nens més 

xics”, “bueno” “Entre tots porteu los sants tots allà”. I els fotem amb una [nota del 

transcriptor: incomprensible] i els va fotre foc. Hòstia, allò sí que me’n recordo bé. Una 

olor de pintura allí senties, que... Aj! [nota del transcriptor: riu]. La hòstia, aquest. 

Aquest dia, si l’arriben a trobar, igual li fan la pell allí mateix.  

Vau veure alguna escena violenta, aquí al poble? 

No. No, no. Hi havia unes quantes cases que eren de dretes, que passa a tot arreu. Lo 

un és de dretes i lo altre és d’esquerra, però ningú es va dir res als de dreta, saps? Quan 

se va canviar la cosa “pues” no. Al Mompeon sí, aquell sí, aquell sí.  

Així aquí les tropes no van arribar, però a baix a Molinos sí. A Molinos es van 

instal·lar. I Capdella, suposo que les centrals les devien agafar totes els militars? 

És clar, sí, és clar.  

Quan ja s’instal·len els nacionals hi ha algun canvi? Devíeu deixar de fer col·legi 

durant una temporada, oi? Devíeu deixar d’anar a l’escola. O com va ser això? 

Ràpidament arriba algú per fer classes? 

No, hi va haver molt temps que no hi va haver. Els pares van llogar un mestre pagant. 

Però pagant, pagant. De l’estat no hi va haver cap. Molt temps va durar.  

I a on fèieu escola? 

Aquí mateix, en aquesta casa que hi ha allà. Els tres pobles anàvem allí.  

Tots tres aquí. 

Sí. 

Aquí no hi havia front, però per tota la zona de Gerri i cap allà, us havien parlat de 

gent que era evacuada dels seus pobles i els repartien pels pobles del voltant? 
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Repartien per què? 

Perquè passava el front molt a prop i llavors treien la gent. Per exemple, Hortoneda 

i segons quins pobles van fer marxar els veïns i els van repartir pels pobles de la vora. 

No sé... 

Aquí no. 

De Soriguera. Una família que tenien de Soriguera sí que va venir aquí. Aquells sí. 

Perquè era lo front allí mateix. Allà Soriguera, allà sota el bosc.  

I van tenir-se que estar fins que la cosa va acabar.  

Sí. 

Te’n recordes del moment en què va acabar la guerra? Hi va haver alguna 

celebració? Com es va saber aquí el poble que havia acabat la guerra? 

Es va saber de seguit. Era allà l’abril, em sembla.  

Es va celebrar? La gent estava contenta? 

Home! Sí clar, que s’acabessin els desastres. Tret del que n’hi va quedar alguna família 

que ja no va tornar. Mira, coses de la guerra.  

Aquí, tema de revenges entre veïns no recorda? 

No, no.  

Aquí tothom va intentar passar-ho com va poder? 

Sí, sí, sí.  

A casa seva se’n parlava de la guerra? 

Sí, perquè llavors lo pare feia “turnos” de la central de Molinos. Feien tres “turnos”. I, ja 

et dic, es contaven els uns als altres i de vegades quan pujava ho deia “Mira, ha passat 

això. Passa això a fulano”. 

Van tenir por els pares? 

No. No, no. 
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Qui serà el nou alcalde. Quan acaba la guerra es posarà un nou ajuntament? 

Oh! De seguit, sí. Sí, dels seus. 

I era alguna persona del poble, l’alcalde? 

No. Un de la Plana. Lo Antonio Sert, que tenia una ferreria aquí La Plana. Potser sap qui 

vull dir? 

No. 

Que aquí La Plana, allí vora Ca l’Antema, aquella casa, baixant, és d’Antonio Sert. Aquell 

sí, era alcalde. I algunes dones de per aquí aquests pobles, per haver estat de l’altre 

partit, tenien l’home a la presó, a Lleida. I aquest, com a alcalde les prometia que els 

trauria de la presó a base de que es deixessin tocar. Això va durar no molt temps. I al 

cap de... lo menys pensat arriben a La Plana, agafen a l’alcalde, l’emmanillen i lo foten 

a la presó a Lleida. Que es va descobrir. Aquell li deien lo Ton de La Plana.  

I famílies que s’havien emportat els homes a la presó, només per ser d’esquerres? 

Sí, clar. O eren d’ajuntament en aquell temps. D’ajuntament més que res. Gent ben 

ignorants que, va! 

Que l’ajuntament era democràtic abans de...? 

L’ajuntament era perquè feien una reunió i el secretari aquest, Mompeon, els hi deia 

“Firmeu”, i firmaven aquell paper sense mirar a veure que hi deia.  

Teniu la sensació que es van aprofitar de la població? Perquè la gent no li incumbia 

gaire ser de dretes o d’esquerres? És com si s’haguessin trobat una guerra que no 

anava amb ells? 

Sí. No, no. 

Diu que van estar un temps amb un mestre pagat. Recorda quan va tornar el nou 

professor o mestra des del govern? 

De l’estat? Sí. Li deien Antonio Torres Tol. De les illes balears era. Era d’allí, sí. 

I la classe la van fer en castellà? 
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Sí, bastant sí. Sí! Ui, hòstia. I cantar el “Cara el Sol”, cago en Déu! 

I havien de plantar la bandera, també, abans d’entrar? 

Clar! Aquí a l’estudi hi ha una porta gran i aquí hi havia una bandera i aquí una altra [nota 

del transcriptor: senyala a dreta i a esquerra]. Al costat de les nenes mig en avall i al 

costat del nens mig en amunt. I allí hi havien les banderes.  

Però vostès després al carrer parlaven català, oi? 

Sí, oh sí.  

Només a classe. 

Sí.  

I a classe, vostè havia fet castellà abans de la guerra? 

Home, sí. Sí, sí. Tota la canalla vam aprendre el castellà perquè el mestre també parlava 

castellà i hi havia llibres i coses. Sí. No calia estudiar lo castellà, lo sabíem prou tots. Sí, 

tots lo sabíem el castellà. 

I l’ambient social, durant la dictadura com el recorda? Va ser un ambient retret? 

Hòstia... [nota del transcriptor: incomprensible] fotien llenya la guàrdia civil. Hòstia que 

els va parir. Tenien un “mando” de déu. Llavors lo passi en deien un “salvoconducto”. I 

la guàrdia civil vivia allí a la vora de l’hospital de cartró. Allí en un pis era la guàrdia civil. 

I havies d’anar allí i em sembla que te’l feien per un mes. I quan tel feien [Nota del 

transcriptor: gesticula com si escrivís] amb totes les insígnies de Franco i això. I al cap 

d’un mes havies de tornar a fer-te’l. 

I vosaltres també? Els nens també? 

Home, si érem una mica grans sí.  

I la mare i el pare. 

Clar, tothom. El que volia viatjar, que havia de viatjar, l’havia de tenir.  

Això va durar molt de temps després de que acabés la guerra? 
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Sí que va durar, sí. Hòstia... Escolta, va durar quaranta anys l’”asunto”! Lo que passa que 

va anar afluixant, però... [nota del transcriptor: riu] 

Dels maquis se’n recorda vostè? Aquí devia haver maquis, oi? 

Els maquis, sí, sí. Jo tenia un cosí, “bueno”, casat amb una cosina meva, que vivia a Rialp. 

Guàrdia civil. Collons i es veia de sortir, eh? Havien d’avisar “Al poble hi ha els maquis”, i 

havien de sortir ells amb tota la por de déu [nota del transcriptor: riu]. Sí, sí, sí. I ho 

explicava, que hòstia! Va durar temps, això. Aquí a Pobellà hi havia un home, vaja un 

xicot, que va fer la mili tard, no sé per què. I era allà la Vall d’Aran amb la seva 

companyia. I allí en una carretera van agafar un maqui. Lo van... [nota del transcriptor: 

gesticula amb el cap donant a entendre que el van matar]. Aquells soldats anaven amb 

el tinent. I allí feien declaracions i al cap d’un moment els hi diu als soldats “Apartense”, 

agafa una pistola i li fot un “tiro”. Això ho explicava aquell.  

Per aquí no es van veure els maquis? 

No, no... Per aquí prop sí que van dir, però no van acabar de baixar gaire. 

Quan s’acaba la guerra incorporen les cartilles de racionament d’aliments? 

Ah! Sí, sí. Ja ho crec. 

Com anava això? 

Havies d’anar a buscar el racionament a La Plana, a Casa Tonica, que feien de pastissers. 

I també racionament d’oli, també. Llavors ja hi havia un alcalde de Pobellà. L’alcalde del 

districte era de Pobellà, que li deien Farré de la Font. No sé si saps qui vull dir? No. Igual 

és. Un dia, per repartir el racionament, lo que et tocava per persona, van dir “Tal dia a 

baixar a Molinos. Repartiran l’oli”. I et donaven, per cada persona que eres a casa [nota 

del transcriptor: incomprensible] d’oli. I havies d’anar allà baix a buscar-lo. Jo feia de 

barber aquí. Barber aficionat. I el fill de l’alcalde estava una mica malalt al llit a casa. I 

em van dir si volia anar a tallar-li allí els cabells. I jo que havent dinat vaig cap allà i a 

Molinos ja s’havia acabat de repartir al dematí. I mentre jo arribava allí a les portes de la 

casa de l’alcalde de Pobellà, arribava lo cavall de l’alcalde amb tres bidons d’oli, un a 

cada costat i un a sobre seu. L’alcalde això. Això ho vaig veure jo pels ulls. Sí, sí [nota del 

transcriptor: riu]. 
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Per a ells no hi havia de racionament? 

[Nota del transcriptor: riu]. Déu que els va parir... Vaig pensar “La mare que et va parir. 

Fixa’t”. 

Llavors, no podíeu anar a comprar? Teníeu el que us donaven. 

Home, s’hi anava d’estraperlo. Anaves a comprar allà baix a Pobla com podies. No, no 

hi havia cap les botigues. Estava tot arruïnat, coi. Hi havia molta misèria llavors.  

I a casa? Si el pare treballava a la central, no treballava les terres. No teníeu terres? 

Sí, però en teníem poca. Teníem poca. Ell, com que feia “turnos”. Tres “turnos”, “pues” 

sempre tens una tarda o un matí lliure. I ell tenia poca cosa. I jo ja l’ajudava. Ja 

començava a treballar la terra. 

Amb allò podíeu fer una mica d’aliment? Amb aquella terra podíeu fer una mica 

d’aliment? 

Home sí, sí. Teníem patates i l’hort. Sí, mira, sí. Mongetes. Això sí. Oh! Mira.  

La mare treballava? 

No, no, no. Llavors no hi havia cap dona que treballés com ara. Totes les dones a fer la 

feina de casa i prou.  

I al camp també treballava la mare, o a l’hort? 

Home, a l’estiu sí. A l’hora de segar a lligar les garbes. Saps que vull dir?  

Sí.  

Els homes tallaven lo blat i feies les garbelles. Les garbelles saps que és? Els feixos. I la 

dona feia el  [nota del transcriptor: incomprensible], posàvem al terra, fotíem dos 

garbelles o el que sigui i, “venga”, allí a “apretar” amb lo garrot [nota del transcriptor: 

amb les mans gesticula com si estigués lligant la garba], “rrrr-rrrr”, fèiem nus i “crec”, ja 

quedava ben “preta”. Llavors sí.  

Teníeu animals a casa? 

Sí, poca cosa. Dos o tres vaques, potser una somera per treballar. 
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Gallines i conills? 

Sí, això sí. L’única cosa.  

Així ja en teníeu de feina! 

Sí. 

Així, recordeu un ambient bastant repressor durant la dictadura. 

Sí! Ja ho crec, hòstia. Allà a Pobellà hi havia... Cada punt els tenies per aquí, aquella 

ronda. I hi havia un xicot que no era massa amic de l’alcalde, un dia van anar allà i el 

demanen a casa, el fan baixar, que dallava en un prat, i li van fotre un “tacó” de déu. 

Això a Pobellà va passar.  

I aquests guàrdia civils eren de fora o eren d’aquí? 

De fora, de fora. De per allà Guadalajara i... Però malparits, eh? No... Tenien tot l’auge 

de que fessin el que volguessin. No tenien cap freno de res.  

Quan vostè va anar creixent, que va fer setze, disset, divuit anys, encara hi havia 

aquest ambient? 

Sí! També, també! Però poc a poc va anar afluixant. No tant fort com quan van 

“empesar”. No tant fort, però vaja, sí... 

Després va tenir que marxar a fer la mili? 

Clar. 

I a on el van destinar? 

A Tetuan. [Nota del transcriptor: riu]. A Tetuan, a Tetuan. “Ingenieros nueve. Tetuan”. A 

sota la capital hi havia un “cuartel”. Estil guerra era allò encara. Va! Allí hi havia misèria 

i hi havia de tot. Allò... [Nota del transcriptor: mou el cap fent que no]. No li he perdonat 

mai a Franco jo. Mai li perdonaré. Portar polls, xinxes, de tot! Jo, lo destino era Tetuan. 

Desembarcar a Ceuta, i de Ceuta a Tetuan hi ha quaranta quilòmetres en tren. Ara no 

sé que et volia dir. Ah! “Bueno”, sí. I allí vam estar potser dos o tres mesos. I al cap de 

dos o tres mesos, la companyia que jo hi era vam sopar i diu “Venga, prepararse que hay 

que marchar para Punta Cires”, allà en “frente” de la platja, allí a l’Estret de Gibraltar, 
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vora el mar. I tota la nit caminant, “venga” cap allà i cap allà. Un fart de caminar! I una 

set de déu! Ah! I ens van fotre allà.  

I quant temps va estar a la mili, vostè? 

Trenta-un mes. Des d’aquí d’Espanya, als trenta mesos ja es van llicenciar. I nosaltres 

un mes més. I saps per què? Allà a la tarda, tard, ja marxàvem. Ja havien donat l’ordre 

de marxar cap al tren. Hi havia un tren xicotet allí damunt. I arribem a damunt el tren, 

les maletes ja a punt, a passar al tren i l’endemà ja... I res, no hi havia ni déu. I al cap d’un 

“rato” passa un “sargento”: “Venga, media vuelta. De frente”. Cap al “cuartel”. Hòstia. I 

“venga”, allí. I aquella nit, així com dormíem normal, ja ens van fer dormir amb les 

cartutxeres posades, en cas d’haver de sortir. I algú, no sé, tot se sap, que els moros 

havien fotut... feien per allí el parc, que hi havia el parc a damunt, que hi havia molta 

comèdia dels moros i això. I llavors, un altre mes més per aquella culpa. I els altres ja 

eren a Espanya tots a casa i nosaltres encara un altre mes. Sí. Això va passar.  

I quan vostè va tornar, on es va posar a treballar? 

A casa. 

No va anar a treballar a la central, com el seu pare? 

No. No agafaven gent. La gent justos. Algú, de vegades sí que hi entrava però no sé 

com. Jo no. Mai. Jo vaig treballar “pues” mira, “por ahí”. A la Forestal. Allí dalt a 

Aiguabella, tots aquells pins de boscos, tots he anat jo, allí a plantar pins. Fer clots. I 

després les dones en pantalons, que encara no era moda, plantar els pins.  

I va venir gent de fora a plantar pins? 

Sí, sí que hi havia, sí. 

I s’instal·laven per aquí els pobles? 

Més que res allí Espui, que era més de prop. Sí, clar.  

I si ens movem una miqueta cap al final de la dictadura, allà als anys setanta, quan 

mor Franco, aquí va haver algun moviment de protesta abans de que morís Franco? 

Si hi va haver què? 
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Moviment de protesta? O això només va ser a les ciutats? 

Protesta com? 

Per que s’acabés la dictadura. 

De fans de Franco? Home, clar que “maleaven”. Va ser molt llarg allò. 

Aquí no hi havia clandestinitat, moviments clandestins contra el règim? 

No, no, no. 

Recorda les primeres eleccions democràtiques? 

[Nota del transcriptor: s’atura l’entrevista per canviar la tarja de memòria]. 

Ara ja estem en aquesta etapa. Quan se mor Franco, aquí què? La gent què? Se’n 

parla? Estan contents? Recordeu “algo”? 

Home clar, [nota del transcriptor: riu]. Clar que estan contents, ja havia marxat.  

I les primeres eleccions, les recordeu? Vau anar a votar? 

Clar que vam anar a votar. 

On es votava? 

No sé si aquí a Mont-Ros, encara. Perquè van fer en tres parts el secretari. Ho van portar 

tot a La Torre. [Nota del transcriptor: pensa]. No sé si va ser aquí o... Potser allà La 

Torre. Potser a La Torre va ser ja.  

Després va haver el moviment de restitució de la Generalitat? Se’n recorda del 

moment del canvi? Ja era un moment diferent.  

No sé com va anar això... Jo era un xavalot i... 

No, llavors era els anys setanta. Quants anys tenia vostè als anys setanta? Era gran. 

Quan? 

Als anys setanta. Al setanta vuit o així. Vostè ja en tenia uns quants. No recorda 

aquest moment. 

No. 
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Des de la guerra fins a la mort de Franco, la vall va canviar molt, oi? 

Home. clar, sí clar. Sí, sí.  

Als anys seixanta molta gent va marxar de la vall. Va haver un moviment de 

despoblació? 

Ah! “Bueno”. Sí, sí. Llavors va durar... Van quedar molts pobles bastant buits, eh?  

I d’aquí del poble també va marxar molta gent? 

Sí, també. 

I cap a on anaven? 

Més que res cap a Barcelona. Balaguer, Barcelona, Lleida. Més que res Barcelona. I a 

llogar una entrada. A llogar una entrada, allò de... 

I avui en dia, quanta gent queda vivint al poble tot l’any? 

A on, aquí Mont-Ros? Tot l’any? Gent o famílies? 

Cases. Quantes cases. 

“Pues” tres. Casa Ramon, Massa i casa Gravat. Això fixos. 

I què li diria a les generacions més joves davant d’una possible guerra? Quina 

experiència n’ha tret? Què els hi pot recomanar a la gent per a que no torni a passar? 

Oh! Coi! [Nota del transcriptor: riu]. Si poden fugir millor. No, no. Aquí el poble no va 

passar res, no. Tothom feia lo seu i au. Això de “rojos” i feixistes no s’usava. Tret d’aquell 

secretari, aquell i els “jefes” de la FAI... 

Entre aquells i després els guàrdia civils, van tenir lo seu, no? 

Sí, sí... Clars los guàrdia civils tenien tot lo “mando”. 

Molt bé. Si hi ha alguna cosa que li agradaria dir que no hem parlat? 

Doncs no sé jo, tantes n’hi han de coses... Tantes n’hi ha. 

Doncs molt bé, moltes gràcies. 

 


