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ENTREVISTA A ROSA SALSE GUÀRDIA 

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

de la sala]. 

Rossita et presentes, dius el teu nom, la data de naixement i l’any de naixement. 

Em dic Rosa Salse Guàrdia, vaig néixer el 29 de juny de l’any vint-i-set. 

Quins records conserves de quan va començar la guerra? 

Pocs records, perquè jo era molt petita llavors. La gent es van esvalotar molt. Els meus 

records són més de quan va acabar la guerra, que pujaven la gent amb carros, amb 

camions i amb burros.  

Gent que s’evacuava, que fugien... 

Marxaven cap a França o cap a on podien, no ho sé cap a on anaven. És clar, per la 

carretera sempre passava gent. 

Però dels primers dies, per exemple, dels escamots de la FAI que van baixar al 

poble? 

Sí, van vindre un dia quatre o cinc camions que eren de la FAI i van matar a uns, no sé si 

eren capellans o gent, al cementiri, em sembla que quatre persones. Nosaltres vam 

sentir els “tiros”, que estàvem allà en un camp i la meva mare ens va fer vindre a buscar 

“Corrent cap a casa, corrent cap a casa!” perquè estaven parats a baix, que hi havia la 

fonda de casa Gabriel, estaven allí. Estaven encara a la part antiga i al davant hi havia 

tota una plaça i allí tenien tots els camions posats i tots els soldats. Llavors mamà ens 

va fer vindre a buscar que ens anéssim cap a casa i allí ens vam quedar “hasta” que 

aquella gent van marxar. 

No els vas veure tu directament. 

Directament no. Vaig veure els camions a baix, però directament no. 

Aquella gent que van matar eren de fora del poble o van matar algú del poble? 

No, del poble ningú. No, no van matar ningú del poble. 
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Tu no recordes que al principi hi hagués gent del poble que se sentís perseguida o 

que hagués de marxar? 

No. Del poble no van perseguir. Hi havia un, que era com si diguéssim l’alcalde, que 

aquell era de la FAI, aquell era molt revolucionari. Quan van vindre a cremar l’església, 

van vindre uns d’aquí de Guàrdia també, de la colla que hi havia llavors. I jo, com que hi 

havia uns angelets molt macos, jo ho volia agafar “Aquest nino, doneu-me aquest nino!”, 

“Que fas aquí, cria!”, em van fer apartar, em van donar un cop i em van fer marxar. 

Van baixar i van cremar l’església. 

Tiraven de la placeta cap a baix i ho van cremar. Sí. 

Però l’edifici no, van treure les coses de dins. 

No. Això mateix. 

Com saquejar-la. 

Això mateix, sí. 

Tu en aquells dies no recordes persones refugiades encara, això més endavant. 

No, no. A Cellers de persones refugiades no n’hi va haver, en penso. Va vindre molta 

gent “después” de la guerra a treballar. Primer venien a fer carbó i “después” van vindre 

quan la via del tren. Molta gent. Però refugiats de guerra no. Después van vindre, quan 

ja la retirada de la guerra, els moros.  

Això me’n parlaràs més endavant. Abans et volia preguntar, vau tenir algun parent, 

per exemple de la vall, algú que vingués a casa vostra? 

Sí, sí. A la vall també hi havia el front i allà a Sant Miquel papà tenia un germà i tenia 

dues filles i la una se’n va vindre a Cellers i l’altra filla i el meu “tio” anaven cada dia de la 

vall a Llimiana. Ells vivien a Sant Miquel de la Vall. Al dematí se n’anaven a la vall i a la 

nit s’anaven a dormir a Llimiana, perquè allà a l’Hostalroig hi havia també el front. Però 

la Marcelina, que és la mare de la Pilar, estava a Cellers. Tot l’hivern va estar a Cellers. 
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Quan ja va començar la guerra i ja van passar els primers assassinats i aquest 

moment més revolucionari, vosaltres com anàveu sabent què passava a la guerra? 

Teníeu alguna ràdio? 

Sí, hi havia ràdios. A casa Gabriel hi havia ràdio, a casa Corçà tenien ràdio, a casa Agustí 

tenien ràdio i la gent ho deien i anàvem seguint. 

Tu recordes quan bombardejaven la central? La central la van bombardejar, tu 

potser no sabies en aquell moment que estaven bombardejant la central. 

Sí, venien avions i llavors ens anàvem a amagar allà a sota casa Gabriel. Hi havia una 

“alcantarilla” que no sé per què ens posàvem allí. A la carretera hi havia una 

“alcantarilla” per desaiguar i tots anàvem allí dintre. No sé perquè ens posàvem allí 

dintre, perquè si haguessin tirat una bomba i ens haguessin tapat un forat allí moríem 

tots. 

Vosaltres sabíeu que aquells avions anaven a bombardejar la central? 

Això mateix, sí. Jo no sé si a la central de Cellers van tirar alguna bomba. No ho sé. Em 

sembla que sí que van tirar alguna bomba, però cap aquí cap al Boumort en van tirar, sí. 

Però allí no hi havia cap central, no sé perquè, potser hi havia el front allí. Allí tiraven 

bombes. I un dia que estava jo allà al tros amb papà i jo deia “Mira quins paperets més 

lluents que tira aquell avión” i eren bombes i papà diu “ Corre, corre, posem-nos aquí” en 

un “tipàs”, i de seguida vam sentir la gran explosió, que va explotar, que diu que se’ls hi 

van escapar. Allí no hi havia ni soldats ni res. Potser sí que se’ls hi van escapar, jo no ho 

sé. Vam sentir la gran explosió. Allí en va caure una, després més cap enllà, al riu en 

penso, que en va caure una altra. No ho sé. Però sí, allò va fer un “estruendo” enorme i 

va fer un forat gros a terra. 

Després ho vau anar a veure, això. 

Després ho vam anar a veure sí [Nota del transcriptor: riu]. Però jo pensava, mira, que 

tiraven paperets “Mira quina lluentor fan!”. 

No vas saber de ningú que patís ni quedés malferit, ni cap víctima d’aquests 

bombardejos. 
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No, no. Un “avión” va caure aquí al “lago” i allí es va quedar. “Después” el vam anar a 

veure, no sé. “Anem a veure l’avión!”. No sé si era d’aquestos que... no sé. Perquè jo 

llavors, és clar, també era molt joveneta i no hi tenies gaire interès en aquestes coses. 

Ara quan en parles d’aquest moment en què es va trencar el front. Com ho vau saber 

que el front s’havia trencat? 

Això, ens deien, ara venen els... Ens van fer molta por que venien els “fascistes” “Que 

venien els fascistes!” i la gent del poble es va “asustar” i ens en vam anar tots a la cova. 

Tot el poble a la cova. Tot el poble. 

Explica’m això de la cova. Com us vau instal·lar allà, que vau portar... 

Allà. Sí, sí. Devíem portar matalassos. Tot. Tot el poble estàvem en una cova. Allà 

dintre. Hi havia el Gabriel i el Ramon, ja havien nascut, petits. Érem tots allà, el poble. I 

anàvem a rentar els plats a baix al Barranc del Bosc. Perquè això era [Nota del 

transcriptor: s’ajuda de les mans per mostrar la situació dels diferents indrets, fent la 

forma d’un planell i indicant una posició inferior]. Això és el serrat, la cova era aquí i 

llavors ja venia el barranc. I anàvem a rentar els plats a baix. I anàvem a buscar “aiga” a 

la Font de Vivó. I me’n recordo que anàvem amb el Gabriel de Gabriel, la Carmeta, el 

Pauet que ja és mort, “bueno” i el Gabriel també és mort, el Pauet de Saura, jo, i 

passaven avions. I quan passaven avions ens posàvem a sota un arbre, com que hi ha 

moltes arboceres allà, ens posàvem allà sota per a que no ens veiessin. No sé, això ho 

devíem fer... perquè ningú ens ho deia. Anàvem sols, anaven a buscar aigua potable, 

aigua bona per poder beure. 

Hi vau fer foc allà, podíeu dinar, podíeu dormir... 

Sí, sí. I dormir. I tant i tant. 

Quants dies diries tu que vau estar allà? 

No sé quants dies ens hi devíem estar. Uns quants dies ens hi vam estar. 

Hi havia els homes també? 

També. Sí. Papà un dia, no teníem pa. No hi havia pa. Ningú tenia pa. I llavors va marxar, 

diu “Jo, d’un puesto o altre...” I no sé si va anar a Sant Esteve o a Alsina, o no sé què, pel 



60 
 

bosc, i va portar pa i vam menjar pa. I llavors vam tindre pa. Sí, sí. I el dia que vam anar 

a rentar els plats a baix al barranc i no podíem, perquè anàvem amb una panera amb els 

plats de tots, anàvem quatre o cinc, no sé el qui érem, i nosaltres dèiem “Baixeu-mos a 

ajudar!”. I Carrió, el vell de Carrió que també... ja tothom és mort, deia “Viva Franco y 

arriba España! Viva Franco y arriba España!”. I nosaltres, “Què diu aquest home?”. No els 

sentíem bé. “Què diu aquest home? Baixeu-mos a ajudar, que no podem!” amb les 

paneres dels plats. I ell només deia això “Viva Franco y arriba España!”. Aquells estaven 

aquí al poble i quan van veure que hi havia tan poca gent, van arribar els nacionals, diu 

que els hi van dir “¿Y que ha pasado aquí? ¿Donde esta la gente del pueblo?” I llavors els 

hi van explicar. Entre aquestos hi havia padrí i el Pau de Gabriel. Que també una altra 

cosa, un dia dormien a casa nostra. El Pau de Gabriel, que és el padrí de la Dolors, 

dormia a casa nostra. I padrí, com que era un home que sempre vigilava, diu que va 

veure com se li emportaven els animals i no el va cridar ni li va dir res, diu “Ara si el crido, 

sortirà, igual el maten”. Quan se va despertar li va dir, “Anem al corral que em penso que 

se t’han emportat els animals”. I sí, sí. No sé si tots, però se’ls hi van emportar. Això va 

ser mentre nosaltres érem al bosc, perquè es va quedar el Pau de Gabriel, padrí, els de 

casa Tarroia, els vells, també es van quedar. I uns quants dormien a casa nostra, per 

estar tots més arreplegats. Llavors van entrar els nacionals i van dir que com era que hi 

havia tan poca gent al poble i van dir “És que s’han asustat molt i han marxat, estan al 

bosc en una cova”, “Pues irlos a buscar que vengan, que aquí todos somos gente de paz” i 

ens van vindre a buscar i això. Carrió va vindre i cridava “Arriba España! Viva Franco y 

arriba España!” i llavors ja vam vindre, ja vam tornar tots cap a casa. Soldats llavors em 

sembla que no sé si se n’hi va quedar a Cellers. “Después” sí que n’hi va haver. 

En algun moment m’ha explicat algú que el ranxo que els hi sobrava us el donaven.  

Sí, perquè hi havia els de Masianet i ens donaven pa. A nosaltres era el pa, el ranxo no. 

Però el pa sí, perquè aquell pa era boníssim, com que era tovet i fet del dia, era boníssim. 

Ens donaven pa, sí, sí. 

No recordes que es quedés cap comandament ni res. Alguna cosa així com un 

hospital de sang? 
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Allà baix on hi ha ara l’estació, llavors allí hi havia les casetes que havien fet per fer la 

central. Allí van posar l’hospital de sang i els ferits els portaven allí. Venia una senyora 

d’aquí de Guàrdia baixava a rentar roba allà baix. 

Vosaltres no vau rentar roba pels soldats? No ho recordes? 

No. No ho sé. No ho recordo jo. Potser algun soldat que hi hagués per aquí “después”, 

potser... No ho sé. 

Però una mica de contacte sí que teníeu amb els soldats? 

Sí. Hi havia l’intendència. La Montserrat això ho sabria més que jo. Estaven a casa 

l’Amàlia. Dalt, saps on hi ha la plaça, al costat d’aquí que està tot tirat a terra? Allí hi 

havia una casa que hi havia l’Amàlia. Era una senyora que era “viuda”, que estava casada 

amb un de casa Gabriel. I aquella casa es veu que era de casa Gabriel i vivien allí. Aquells 

d’intendència, que eren de Bilbao, eren dos o tres nois, estaven allí. Com que nosaltres 

a casa l’Amàlia hi anàvem molt, la Montserrat pujava i baixava i li donaven sempre 

xocolata, sí. I deien “Esta nena que maja es, con las trencitas que tiene”, li deien aquells 

soldats. I l’Amàlia deia “Oh, pues hi ha una altra que és més maca, és una mica més gran”. 

Jo me’n vaig anar a Castellnou, vaig estar una temporadeta a Castellnou i quan vaig 

tornar vaig vindre negra de Catesnou, cada dia anàvem a cavall amb els burros, per allà 

els trossos i diu “Per l’amor de Déu Amàlia no diga que es mas guapa esta que la Montse. 

No ve que parece una negrita!”. Però aquells soldats, “después” encara li van enviar, un 

d’aquells, l’Aguirre, això la Montserrat ho sabria més bé que jo, li enviava llaços per les 

trenes, cintes pels llaços per les trenes. I li va escriure molt temps, sí.  

Després de que ja arriba el front, d’aquest moment és quan tu recordes la gent que 

passava amb carros. Passava abans d’això? 

Abans d’això. Quan la retirada. 

Què recordes d’això? Vau parlar alguna vegada amb alguna família? 

No ho sé. Jo això ja no sé. Potser sí que vam parlar, però pujaven la gent que marxaven 

cap a França, caminant amb carros, però allà no es va parar ningú, no es va quedar 

ningú. Tothom va marxar. Marxaven. No sé fins a on van arribar, pobre gent. 
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Això devia durar una temporada. 

Al final de la guerra. Quan es va acabar la guerra que els rojos anaven “empitjant”. Jo 

això ho sé més per lo que he llegit, que per lo que recordo. 

A la central no recordes tampoc que es quedessin soldats vigilant, un cop van arribar 

els nacionals aquí? 

La central sempre va funcionar, em sembla. Em sembla que la central de Cellers va 

funcionar sempre. Què vols dir, que hi hagués algú que la vigilés? 

Clar, la bombardejaven en principi els nacionals, perquè llavors la tenien els rojos i 

quan els nacionals van arribar aquí i se la van fer seva, diguem-ne, no sabem si va 

funcionar, va estar parada, però en algunes imatges es veu que hi havia soldats. 

Llum em penso que sempre en vam tindre. 

No en fa faltar la llum. 

Em sembla que no. Jo diria que no. 

Després d’això recordeu altres avions cap allà al front de l’Hostalroig o de la 

Campaneta? 

Passaven avions. Però passaven. De bombes jo en penso que no en van tirar més. Se 

sentia cap aquí dalt al Boumort, se sentien com “descargues” potser de... com se diu allò 

D’artilleria. 

D’artilleria, això mateix. Llavors van vindre soldats a Moror. Hi havia moros, hi havia 

molts moros. Jo me’n recordo que una vegada, feien tanta por perquè diu que anaven 

sempre, que perseguien a les dones els moros i així. Perquè no sé, havien dit com si 

haguessin agafat alguna dona per aquí dalt, a la Verneda. No ho sé això, no me’n 

recordo. Però jo sé que jo guardava els “tocinos” allà a la colomina, al tros, i vaig veure 

que venien uns moros, perquè anaven sempre pel mig “a campo atraviesa” anaven, no 

seguien camins. Estaven a Moror i es veu que baixaven i passaven i jo vaig pensar “Ai, 

mare, aquesta gent”, em va fer por i me’n vaig anar cap al costat de la carretera perquè 

vaig pensar, si vinguessin cap aquí, marxaria corrent cap a la carretera i a la carretera 

algú passaria. I van passar “tras, tras, tras” van marxar. I jo vaig agafar els “tocinos” i cap 
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a casa i vaig dir “Mamà, jo no hi torno més a guardar els tocinos, perquè m’han fet molta 

por aquells moros”. Sí, a Moror hi havia moros i llavors els moros feien molta por. Se’n 

parlava molt d’això. 

Quan vau saber que la guerra s’estava acabant? 

Això que et dic. Estàvem nosaltres al bosc i van entrar els nacionals i van vindre a Cellers 

preguntant que com és que no hi havia gent al poble. I llavors els hi van explicar que 

érem allí i llavors vam saber que... 

Però aquí la guerra encara no es va acabar. 

Ah... no es va acabar. 

Va ser quan van arribar els nacionals aquí. Però, clar, des d’aquí, que això devia ser 

cap a la primavera del trenta-vuit, fins al Nadal van estar tot l’any aquí, el front 

parat. Llavors ja cap al Nadal del trenta-vuit ja sí que van començar els últims 

combats i ja van anar marxant cap Artesa i tot allò. 

Llavors va ser quan van posar l’hospital allà a baix al campament diguéssim. És clar, 

llavors soldats amunt i avall. Sí. I allà hi havia soldats, allà baix al campament, hi havia 

l’hospital que portaven els ferits i a Cellers hi havia soldats per les cases i civils, van posar 

civils també. 

Aquells civils recordes d’on van sortir? Potser van venir d’altres pobles? 

No, no. No ho sé. A Tremp hi havia civils llavors. 

Ah, civils, vols dir guàrdia civil. 

Guàrdia civil, sí. Llavors els van posar allà a on té la casa l’Alba, allà havia sigut el forn, 

havia sigut la casa del forner, “pues” allà els van posar als civils. Sí, allà estaven. I 

“después” allà baix on hi ha l’estació, que hi havia el campament, que hi havia tot de 

casetes de quan van fer la central, també hi havia guàrdies civils. 

Que controlaven. 

Que controlaven, això mateix. 

Quan la guerra ja va passar, què recordes de la primera postguerra? Si vau tenir 

racionament... 
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No. Sí, “algo” ens donaven de racionament, però vull dir que això no ho vam notar gaire. 

Lo “menos” allà a Cellers, el poble...Perdó, perdó [Nota del transcriptor: l’entrevistada 

demana disculpes per haver tocat el micròfon] no ho vam notar gaire perquè clar, a casa 

teníem gallines, teníem conills, teníem els “tocinos” fèiem embotit. El pa no sé si el 

pujàvem a buscar aquí a Guàrdia, que hi havia el pastisser. I això sí que ens donaven 

“chuscos” de pa moreno i com que era més tou, com que aquell era tovet, era molt bo. 

Després que va passar la guerra, recordes haver tornat a l’escola, vas acabar l’escola 

després? 

Sí, sí. Llavors va vindre una mestra i vam anar a col·legi, sí.  

Duran els anys de la guerra no hi havia escola i després si que la vau recuperar. 

Sí, sí. La Mari Cruz, que va ser una mestra fabulosa. Una noia que jo penso que devia 

estar desterrada aquí, perquè sabia de tot. Ens va ensenyar a cantar, ens va ensenyar 

de tot. Ens va fer “hasta” la solfa, perquè quan va fer la comunió la Montserrat ens va 

fer la solfa de la missa d’Àngels i ens va ensenyar a cantar. Primer vam fer la comunió 

nosaltres, que va ser després de la guerra, de seguit. Llavors ja hi havia la mestra. Primer 

la van fer aquí a Guàrdia, la comunió de tots els anys que no s’havia fet, la van fer el dia 

de Sant Josep. I a Cellers la volien fer el dia de l’Ascensió i el mossèn d’aquí Guàrdia va 

dir “Bueno, es el que el dia de la Asunción es una fiesta muy señalada” perquè la mestra 

era castellana “Jo no sé si podré dejar mi pueblo sin misa” i la mestra li va dir “Mire usted 

haga lo que quiera, pero mis niños harán la comunión el dia de la Asunción. Si usted no 

puede venir yo ya me preocuparé que venga alguien a darles la comunión”. I sí, sí, vam fer 

la comunió el dia de l’Ascensió. 

Recordes que després de la guerra us haguéssiu d’esforçar per parlar més en 

castellà, que estigués mal vist parlar amb català? 

Parlàvem el castellà, a estudi parlàvem el castellà. El que passa és que al poble parlàvem 

el català. Allí no ens deia res ningú. Així com a Barcelona me’n recordo que hi havia una 

“peluquera”, però això ja “después” més tard, que va anar a la Plaça Espanya que hi havia 

“algo” per fer els carnets i ella, la Carmen, parlava en català i el noi aquell li va dir “Es que 

tiene que hablar el castellano porque no la entiendo”, diu “Pues sí que la farem bona, si tu 
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no entens el català i jo no sé parlar el castellà, no mos entendrem”, sí, però això jo ja era 

a Barcelona. 

De famílies d’aquí, d’aquests pobles que els deportessin després de la guerra perquè 

fossin afins als rojos, al bàndol més republicà, recordes d’alguna família? 

A Cellers, al de Tarroia, al German. En penso que no sé si es va morir o el van matar a la 

presó. El van portar a la presó. Després aquí hi havia un tal Rodes que aquell també era 

molt revolucionari. Després hi havia el Pitxella, el pare de l’Angelina, que també era 

bastant... Hi havia uns quants aquí. Però mira els de Roca, sort en van tindre del Pitxella 

perquè els va “apoyar”. Aquí, de matar no crec que es matés a ningú d’aquí del poble, ni 

de Cellers, no es va matar a ningú. 

De Cellers va haver-hi jovent que va anar al front, perquè li toqués anar?  

Al front jo no sé. El d’Agustí, però qui devia ser, el padrí del noi que hi ha ara, aquell va 

morir. I l’Eduardo de Jaumet. Però jo no sé si van anar al front o ja s’havia passat la 

guerra. Això ja no me’n recordo. Però de guerra a Cellers això, que vam anar a la cova, 

però de lo demés no. 

Després vosaltres, quan ja va passar la guerra en parlàveu de la guerra a casa? 

És clar. Dèiem “Mira, han tirat una bomba aquí, han tirat una bomba allà” i papà deia “És 

que hem de comprar algun diari perquè així ens enterarem de les coses, vosaltres que ja 

sabeu llegir ara, podríeu llegir” ell, pobre home, deia “les cartes que escriuen els 

periodistes ens en podríem enterar”. La gent gran s’”enteraven” de les coses, els “críos”, 

escolta, corre pels carrers. 

I els anys de la postguerra, quan tu ja et vas anar fent gran, es recordava la guerra? 

Sí, sí. Perquès després a Tremp hi havia molts soldats. Jo me’n vaig anar a Tremp a cosir. 

Estava allà vora el “Sigle” amb una senyora. Al dematí treballava a casa, li feia la feina, i 

a la tarda anava a cosir i encara hi havia soldats i formaven per allà. Però jo ja no recordo 

cap cosa. Llavors, clar, jo era molt jove i no em preocupava si passava... [Nota del 

transcriptor: riu] 
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I això que parlàvem abans dels maquis, per aquí no hi va haver pel Montsec, gent 

amagada? 

D’això se’n parlava molt dels maquis. Que anaven a les cases a demanar’ls-hi menjar i 

un any la Montserrat va anar a festa major de Santa Llúcia i a la nit se’ls hi van presentar 

els maquis i ja no els van deixar anar ni a ballar ni res. Jo no hi era. Jo ja estava a Tremp. 

Ella sí que ho sabria explicar. Se’ls hi van presentar els maquis allí que demanaven 

menjar, em sembla. I devia haver gent amagada potser per aquí, que devien potser 

marxar cap a França, jo no ho sé això. 

Ja per acabar? Tu vas marxar cap a Barcelona en plena dictadura. 

Quan vaig marxar a Barcelona tenia vint-i-cinc anys. Em sembla que ja no hi havia 

racionament. 

Potser ja s’havia acabat. 

Nosaltres teníem el “colmado” i no teníem res de.... Em sembla que als “colmados” era 

quan tenien el racionament que donaven... A Barcelona de la guerra poca cosa, ja no. 

Jo tenia vint-i-cinc anys. Però ens feien parlar el castellà que me’n recordo que la 

“peluquera” que estava al costat de casa li va passar això. Va anar a fer-se el carnet i 

“Hábleme en castellano” i llavors diu “Què no m’enten? Pues si que la farem bona. Si vostè 

no entén el català i jo no sé parlar el castellà, no ens entendrem”. Encara hi devia haver... 

Sí, clar, encara va durar, fins al 75. 

Va durar bastant temps, però em sembla que llavors ja no donaven, allò que hi havia 

racionament. 

No recordo exactament quin any va acabar, però va acabar abans. 

Sí. A casa ja no... 

Això és de la dècada dels quaranta. Tu potser llavors encara estaves aquí. 

Això mateix, sí. 

Bàsicament crec que ja ho hem tocat tot. No sé si tens alguna anècdota que t’hagi 

quedat per explicar. 
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No. De la guerra això, que quan venien els avions ens posàvem a sota la “alcantarilla” 

més a [Nota del transcriptor: incomprensible] de casa Gabriel, de la vella, passava la 

carretera i ens posàvem allí i jo ho he pensat “después”, llavors tothom allí posats. Jo 

dic, “Però que desgraciats érem!”, perquè posar-nos allí, si tapen alguna boca allí ens 

quedem ofegats tots. 

No us havia dit ningú què havíeu de fer si venien avions? 

No, no. Cadascú... 

Això ho fèieu la canalla.  

No, no i la gent gran també. Sí, sí. Per si tiraven bombes al poble. No sé per què. I jo 

“después” ho vaig pensar “Mira que érem desgraciats”. Si arriben a tapar una boca. Hi 

havia dues boques, és clar, que sortien a la carretera, travessava la carretera. 

De fet era bastant similar a un refugi. 

Sí, bastant similar a un refugi, però a sota de la carretera. La carretera passava per sobre 

i nosaltres ens posàvem allí sota. Però imagina’t tu, tapen una boca o tiren una bomba 

a sobre i allí ens quedem tots. Hi havia gent que no es movien de casa, la gent gran no 

es movien de casa. Molta gent gran no es movia de casa. Però “bueno” aquí la guerra, jo 

tampoc no me’n recordo massa, tampoc va ser una guerra com es veia “después”, quan 

pujava la gent que marxaven de baix, de l’Urgell, allò sí que feia pena perquè els veies 

amb carros, amb animals, allò feia pena. A Cellers, ni aquí a Guàrdia no crec, però a 

Cellers tothom seguia la seva vida i “después” ja ens van portar la mestra de seguida i ja 

vam anar a col·legi i ja està. Que teníem que parlar el castellà, això sí. 

Et volia preguntar, la gent que van afusellar al cementiri, que vau sentir els trets, 

vau saber si els havien enterrat allà a fora del cementiri... 

No ho sé això. Jo penso que sí, que els van enterrar allà. “Después” a baix, pel congost, 

també em sembla que van matar algun capellà, per la carretera. No ho sé. 

I cap aquí dalt, cap a Alsina i així també. 

Un “tío” de Josep Maria Mauri el tenien a casa tancat. A baix, al foc, es veu que tenien 

una trampa i baixava per allí a baix al celler, i quan d’allò, posaven la trampa i allí hi havia 
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el foc. El van tindre a casa tancat, un “tío” del Mauri. Jo “después” de la guerra vaig anar 

a Castellnou que et dic quan hi havia els soldats a Cellers i m’hi vaig quedar una 

temporadeta allà, i un dia amb les “ties” de Castellnou, que hi havia una germana de 

papà i una cunyada van dir, perquè amb els del “Viudo” d’Alsina som parents, les “ties” 

van dir “Hem d’anar a veure al mossèn del Viudo”, i me’n recordo que hi vam anar, jo era 

joveneta i me’n recordo allà una habitació blanca, amb un cobrellit blanc, allà una 

persona... Tenien una germana del Josep Maria, del Mauri, més o “menos” de la meva 

edat i deia “Anem, anem a jugar, anem al carrer” i ens anàvem al carrer i jo em vaig 

quedar allà [Nota del transcriptor: s’arrupeix i fa el gest d’haver-se quedat 

impressionada] al veure, ell, amb aquella careta, en aquell llit, una mica fosc. “Después” 

de la guerra, és clar, va estar malalt i “después” va baixar a Barcelona. Això ho sabria la 

mare de l’”Asunsión”, perquè ella llavors es va quedar sense pares i una germana de sa 

mare, em sembla, estava a Barcelona i se la va emportar allà baix i aquest capellà la va 

posar en un col·legi. Això em va fer molta impressió. Veies el llit tot blanc i allà, aquell 

pobre allí. Perquè va estar tot el temps tancat a sota de casa. Es veu que tenien una 

trampa i si venia algú al poble, se n’anava cap a baix. 

I una última cosa, que ara hi he pensat, a Cellers no hi va haver cap veí que denunciés 

a algú altre, res d’això? 

No. El German aquell era una mica... Però de Cellers no va... Ja et dic, perquè totes les 

persones per dolentes que siguin o per la idea que tinguin, ell, ja et dic, va vindre a 

l’estiu, aquell dia que van vindre tots aquestos de la FAI, va vindre corrents a casa a dir-

li a mamà a veure on eren els homes. Com que padrí era més aviat de dretes va dir 

“Diga’ls-hi que no tornin. Que estiguin al tros, que no tornin a casa fins que no marxi tota 

aquesta gent, que no tornin”. Ell era de la FAI, diguéssim, però “bueno” tothom dolent 

per tothom no ho és. Ell va dir “Padrí que es quedi al tros, que no torni a casa”. 

Li sabia greu perquè era el seu veí. 

Això mateix. Sí, sí. 

Doncs, molt bé. Jo crec que amb això ja hem acabat. Si et queda alguna cosa a tu 

per dir. 
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No sé. Veus, la Montserrat sabria més coses que jo, perquè ella ho ha anat estudiant i jo 

no. Jo la guerra, passo de la guerra. Ella no sé quants llibres s’ha llegit. Li agrada molt, 

però jo no. La guerra ja ha passat. Ella t’explicaria moltes coses també i potser té més 

memòria que jo. 

A la vostra edat, això de tenir més memòria o “menos”, va com va. 

Jo no tinc massa memòria, però aquestos fets son molt.... intensos que d’això te’n 

recordes, sí. 

[Nota del transcriptor: Finalitza l’entrevista i es fan diversos comentaris sobre la 

conversa mantinguda] 

No has dit el nom de la cova. 

La Cova dels Tres Forats. I anàvem a buscar aigua a Vivó i quant passaven els avions ens 

amagàvem sota les arboceres. 

  

 

 

 

 

 


