
 

 

REBOVINANT  
 

La guerra, l’exili, el retorn i tornar a començar... 
                                                                                                                                                                                             
 
RUBÍ                                                                                                                                                                                         
 

L’any 1937-38, davant de la porteria on vivien els meus pares, al carrer 

Igualada, va caure un obús llançat contra la ciutat des del vaixell Canarias; a 

causa de l’ensurt, la mare es va posar molt malalta i el matrimoni va creure 

convenient sortir de Barcelona. 

                         

El pare es va quedar a Barcelona i la mare, juntament amb el meu germà petit i 

jo, vàrem anar a viure a Rubí, en una masia que hi havia als afores del poble: 

“Can Ametller“, que està a prop de les vies del tren i actualment és un 

restaurant molt anomenat. Els masovers van acceptar hostes i, així, durant 

aquell any, entre tots vàrem formar una  gran família.  

 

Malgrat que el pare es va quedar treballant a Barcelona, aquella fou una de les 

etapes més felices de la meva adolescència. Viure al camp, a l’aire lliure i 

conèixer la vida rural en totes les seves facetes va fer que durant aquell any 

veiéssim els perills de la guerra com alguna cosa llunyana i aliena a les nostres 

vides.  

 

Els masovers tenien dues filles i un fill. Després va arribar una altra família,  

amb dues noies i un noi. També hi havia una mare jove amb un fill petit (eren la 

família d’en Rosel, un amic del pare que va fugir a França i que va morir en un 

camp nazi). També va venir una àvia amb un nen. A la casa també hi havia dos 

mossos que treballaven al camp i que vivien a Rubí.  

 

Entre tots es feia tot. Les dones ajudaven en el treball de la casa i la canalla 

compartia els jocs amb els treballs del camp i l’escola. Tota la canalla ajudava a 



 

esporgar vinyes i collir préssecs i figues, que de tant en tant anaven menjant-

se. A la casa també vivien el padrí i la padrina, pares del masover, als quals 

se’ls tenia un gran respecte. 

 

Jugàvem a moltes coses i també vam escriure una funció de pirates, que feien 

glops de rom (vi), que van acabar amb el nen més petit dormint la mona en un 

racó, i que va donar molta feina per trobar-lo i poder-lo espavilar, perquè 

justament aquell dia els pares venien a veure’l des de Barcelona. 

 

De tant en tant ens havíem d’amagar tots a dins de la casa, perquè quan els 

avions sortien de Barcelona deixaven anar tota la metralla que els quedava per 

damunt dels camps, abans de tornar a les seves bases. Algunes vegades, 

arran de la via, havíem trobat trossos de metralla.  

 

Els caps de setmana el pare ens venia a  veure. L’esperàvem al començament 

del camí. Encara que no el veiéssim, ja sabíem que venia, perquè pel camí 

cantava “Los Campanilleros“. No sabem per què, ja que ell era valencià, però 

devia agradar-li la cançó. Quan el vèiem arribar sortíem corrents per arribar al 

seu costat i omplir-lo de petons i abraçades.  

 

Com que venien piquets a requisar el menjar, la matança del porc es va fer a la 

nit, amb totes les portes i finestres tancades, perquè ningú no sospités que 

teníem menjar. 

 

El masover omplia el carro de bosses de productes, que canviava en altres 

pobles per pomes i viandes que ells no produïen a la finca. Quan tornava amb 

pomes es posava a la porta de la casa amb el sac de les pomes i ens feia 

passar un per un i ens en donava una. 

 



 

No tot eren bones notícies en aquella casa. Un dia, un dels nois, anomenat 

Bernat, quan tot just tenia 18 anys, va ser cridat a files. El disgust i els plors van 

afectar tothom, perquè tots l’estimàvem i perquè érem conscients del perill que 

representava anar al front. Quan va acabar la guerra va tornar sa i estalvi. 

Quan el Bernat venia de permís, jugàvem a ferits i infermeres i, quan marxava, 

li fèiem bosses amb fruits secs perquè se les emportés al front. 

   

Els més petits de la casa anaven a l’escola de Rubí, però el Bernat i jo anàvem 

a l’acadèmia. Les lliçons de català les fèiem amb la gramàtica i les lectures, 

amb la revista Patufet. 

 

 

 

BARCELONA   

 

L’any 1938–39 vam tornar al pis de Barcelona, perquè al pare li varen rebaixar 

el sou i ja no podia pagar la nostra manutenció a la masia,,, Així va ser com 

vàrem passar de viure més o menys en pau, a viure amb el so constant de les 

sirenes, tenir poc menjar i sortir corrents cap al refugi quan sonaven les 

alarmes. El refugi estava davant de casa, al carrer Igualada. Jo agafava un gat 

petit que tenia i hi anava amb la mare i el meu germà; el pare es quedava a 

casa. L’altra gent duia bosses amb objectes personals. 

 

La meva àvia vivia al barri del Raval i agafava les nenes del pis del davant i 

anaven a amagar-se al metro del Liceu. Sort que allí no va caure cap bomba, 

perquè aquesta parada de metro és arran de carrer i la protecció era més 

teòrica que real.  

 

El barri del Raval va ser molt castigat pels bombardeigs; al barri de Gràcia, on 

vivíem, tiraven la metralla dels antiaeris. 



 

 

Vaig entrar com a meritòria al Departament d’Economia de la Generalitat i 

recordo que, quan sortia de treballar i sentia les sirenes, tenia molta por i 

només volia arribar a casa. Més d’una vegada m’havia estirat des de dins de 

les porteries i em feien entrar dins d’alguna escala, per evitar el perill de la 

metralla dels antiaeris. 

 

Jo menjava una mica més bé que els de casa, perquè al Departament teníem 

menjador. 

 

Jo pertanyia al PSUC i estava a la cèl·lula de dones i redactava les actes de les 

reunions. Quan vàrem fugir a França, encara tenia una petita quantitat de 

diners de la venda del diari “El Treball“, i les claus del Departament on 

treballava. Quan vàrem arribar a Figueres, amb l’ajut del pare, vaig anar on 

estaven reunits els caps del partit  i em van dir que m’ho guardés. 

 

 

 

 

 

L’EXILI  

 

El matrimoni format per Vicens Mira i la seva muller, Maria Barberà, ,juntament 

amb els seus fills Maria i Salvador, i un parent, l’oncle Emilio, van fugir de 

Barcelona aproximadament el 22 de novembre de 1939, o el 24 de desembre 

de 1939.  

 

El punt de sortida era al costat de la Pedrera. Vam pujar en un camió conduït 

per un xicot canadenc de les brigades internacionals. Es va formar un comboi 

de camions, que varen marxar cap a Granollers. A la carretera havien d’anar 



 

parant, perquè els avions franquistes feien rases per damunt dels camions 

mentre disparaven ràfegues de metralladora. (Quan les autoritats franceses 

van fer tornar per força els refugiats a Espanya, i tota la gent estava atemorida i 

amuntegada a l’estació de Barcelona, esperant un permís per poder tornar a 

les seves llars, se’ls va apropar un fatxenda que els va dir que ell pilotava els 

avions que els havien metrallat per la carretera i que era una llàstima que no 

els hagués mort a tots).  

 

La primera nit la vam fer a Granollers, la segona a Girona i la tercera nit a 

Figueres; des d’allí vam anar a la Jonquera. Com que la frontera ja estava 

tancada, vam haver de passar la nit al ras. El pare va haver de tornar a 

Figueres per reunir-se amb el seu partit i va deixar la dona i els fills amb l’oncle 

Emilio. Feia fred i plovia a bots i barrals; ens vam tapar com vam poder amb 

unes mantes que aviat quedaren xopes .   

 

L’endemà al matí, quan obriren les fronteres de la Jonquera (Espanya) i Le 

Perthus (França), els homes i els soldats llançaren les armes al riu. Els homes 

foren separats de les dones i les criatures. Els homes els dugueren als camps 

(platges) de S. Ciprien, Agde i Argelès Sur Mer. Les dones foren repartides pels 

pobles.  

 

Quan vingueren a buscar els refugiats amb camions per portar-los des de la 

Jonquera a Le Bolou, passant per Le Perthus, els sacs que portaven amb roba i 

algunes pertinences estaven tan xops que la gent els deixà a terra. La gent 

estava esverada i els soldats francesos –senegalesos- no estaven per gaires 

romanços. 

 

A l’estació de Le Bolou, la Creu Roja i voluntaris francesos donaven llet i 

vacunaven a tots els refugiats. La Mare i jo vam tenir un gran ensurt, perquè 

perdérem el nen. Per sort, el vam trobar en un racó de l’estació, escurant la llet 



 

dels bols que la gent havia begut. Depsrés vam pujar en uns trens abarrotats. 

Els que estaven situats a prop de les finestres tenien sort, perquè la gent dels 

pobles sortia a les estacions i els donava menjar.  

 

L’oncle Emilio va marxar amb els homes i la Maria i els nens ens vam quedar 

sols. Malauradament, dins del tren no poguérem apropar-nos a cap finestreta i 

les companyes de compartiment que portaven menjar no ens en donaren ni 

una engruna, ni a nosaltres ni a una mare jove que alletava un nadó. (Diu un 

refrany que totes les bruixes tenen sort, i aquestes “companyes“ van aterrar en 

un poble, on els van cedir una caseta amb jardí per a elles soles ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLERMOND FERRAND  

 

Clermond Ferrand és un poble del departament de l´Ariege –França. 

 

Les dones, els homes i les criatures que van fugir a França van ser repartits en 

diferents llocs pel govern francès. Alguns vam anar a parar al Quarter General 

de Cavalleria que hi havia a Clermond Ferrand; a prop del poble hi havia la 

muntanya de Puy de Dom. En arribar a Clermond, la gent del poble ens va 

rebre molt bé, i ens donà ànims. Quan els exiliats vam arribar al quarter ens 

varen donar unes màrfegues perquè les omplíssim de palla que hi havia 



 

escampada al pati. Els departaments dels homes i el de les dones amb fills 

estaven separats, però als torns de menjador, al pati i al safareig ens trobàvem. 

Les dones rentaven la roba dels homes per voluntat pròpia. Es menjava bé, ens 

donaven roba i calçat, teníem servei sanitari, i també hi havia uns mestres  

espanyols que donaven classe de cultura general i de francès. Durant el temps 

que jo i el meu germà vam anar a estudi hi havia 39 alumnes.  

 

Per sortir del quarter es necessitava un salconduit, que donava el director del 

quarter. Aquest document s’ensenyava en un primer control; en el segon 

control els gendarmes hi posaven un segell i ja podíem sortir al carrer . 

 

Vaig fer un dibuix del quarter, des d’una finestra d’on vivíem, el vaig enviar al 

meu pare, que també estava exiliat a França i, com que ell sabia pintar, me’l va 

tornar acolorit. Al quarter hi va haver una epidèmia de verola. Varen portar 

molta gent a l’hospital. Després va haver-hi casos de sarna; els familiars dels 

malalts van estar en quarantena i els untaven tot el cos amb un ungüent molt 

pudent i després els posaven una bata. La Maria (jo), el meu germà petit, en 

Salvador, i la nostra mare vivíem en una sala petita on cabien unes deu o dotze 

persones. Els altres estaven en sales molt més grans. Allí vam conèixer la 

Neus i la seva filla Carmeta; les dues famílies vam fer pinya i ja mai més vam 

deixar de relacionar-nos. A la meva mare se li va infectar la vacuna que ens 

havien posat a l’estació i no podia baixar als safareigs a rentar. Jo no en sabia, 

però la Carmeta em va ensenyar com ho havia de fer.  

 

De Clermond ens van portar a Isoire, en un asil. D’allí podíem entrar i sortir 

lliurement. De vegades ens guardàvem alguna cosa de menjar i fèiem petites 

excursions per anar a berenar. Alguna sortida era per anar a passejar pel 

cementiri (els cementiris francesos són molt diferents dels espanyols). Hi havia 

una muntanya, Royat, on es podia pujar amb un carrilet. A dalt hi havia una 

fàbrica de bijous (pedreria per a bijuteria). 



 

 

La meva mare ajudava a la cuina i li donaven algun extra de menjar. La Neus, 

entre cançons i ballarugues, anava pels dormitoris i aconseguia segells, paper 

de carta i altres coses que els eren necessàries. També baixava a la cuina fent 

veure que estava embarassada i li donaven llet. Altres vegades deia que 

necessitava oli per trencar angines (això es feia fent unes fregues amb oli cru al 

canell). És així com aconseguíem oli per coure el menjar que li donaven a la 

meva mare quan baixava a la cuina . 

 

Una dona del quarter ens ensenyà a fer mitja i, quan ens donaven jerseis fets a 

mà, els desfèiem, rentàvem la llana i després ens els fèiem a mida. Quan érem 

a l’asil d’Isoire, la gent del poble demanava personal per treballar. La Carmeta 

va anar a una casa de camp; s’hi va estar uns dies, però va tornar molt 

angoixada, perquè la feien treballar molt i no li donaven bon tracte. Ja no va 

tornar a treballar fora de l’asil.  

 

La Neus i la seva filla van entrar a França per Figueres. Duien un cistell de 

vinya, unes tisores de podar, una bossa amb mongetes seques, un paraigües, 

una carmanyola d’alumini i un abric. D’uns camps als altres es passaven llistes 

de refugiats perquè es poguessin retrobar les famílies. La mare va poder 

contactar amb el pare. La Neus també va trobar el seu home, amb qui es 

pogueren escriure diverses vegades; després, li perderen la pista. Al cap de 

molts anys, l’ambaixada alemanya els va confirmar que havia mort en un camp 

d’extermini nazi.  

 

Els quàquers (americans) portaven roba i aliment als camps. El meu pare va 

aconseguir uns vestits i me’ls va enviar en un paquet, amb un marc i unes 

figures de fusta d’un gendarme i un senegalès, que ell havia tallat amb una 

navalla. També ens va enviar un penjoll que era un monet tallat en un os d’oliva 

i un anell fet amb un tros d’asta. El pare es va oferir a treballar en el que sortís i 



 

així, de mica en mica, es van anar formant quadrilles d’homes que anaven pels 

pobles i treballaven en la construcció i en el que la gent demanava. Deien que 

l’equip del pare havia construït algunes cases. Finalment, el pare es va situar a 

Pamiers, on va trobar habitatge i feina, a més de fer amics entre els espanyols i 

els francesos.  

 

Sempre que podia enviava diners a la mare. Per poder-se cartejar, com que els 

segells eren cars, feien servir un truc: enganxaven el segell i després 

l’embrutaven amb cera; així, quan arribava la carta al seu destí, només calia 

rascar-la i el mata-segells desapareixia. Tornaven a enganxar el segell i li 

passaven cera abans d’enviar la nova carta. També miraven d’enviar-se segells 

nous dins del sobre i, així, facilitar-se la correspondència mútuament.  

 

Totes les cartes i postals passaven per la censura, per si de cas portaven algun 

codi secret o estaven escrites amb tinta invisible. Quan el pare va morir, el 

correu de França a Espanya per saber què havia passat i poder rebre els 

documents de defunció el vam fer a través de terceres persones, i les adreces 

foren esborrades o estripades, per si hi hagués hagut alguna denúncia. La 

mare, el meu germà i jo vam tenir sort, ja que no en vam tenir cap, però durant 

molts anys vam viure amb la por al cos, i amb l’esperança que el pare, enlloc 

de mort, estigués desaparegut i tornés algun dia a casa. Poc a poc, la realitat 

es va imposar, però durant molts anys a la família imperà la llei del silenci. 

Només es parlava de guerra molt a dins de casa i en família; a fora mai no es 

comentava que érem exiliats ni rojos . 

 

Al meu pare li agradava pintar i, de tant en tant, feia unes petites aquarel·les 

dels pobles que visitava i postals iròniques per Nadal, que enviava a la família. 

També havia fet alguna petita exposició. Ell volia reclamar la família i arreglar 

els papers per anar a Mèxic, però les autoritats franceses necessitaven els 

camps per recollir els seus propis refugiats, que fugien dels alemanys, que 



 

estaven envaint el país pel nord. Aleshores ens van explicar que els qui teníem 

pares o algú que ens reclamés seríem traslladats a un altre lloc, per facilitar 

l’agrupament familiar. Els refugiats que no foren reclamats per ningú, entre ells 

la Neus i la seva filla, foren portats al camp d’Argelès; els posaren en uns 

barracons i al cap d’un temps els convenceren que tornessin a Espanya.    

 

La mare, el meu germà i jo vam creure que anàvem a reunir-nos amb el pare, 

però van desviar el tren cap a Bordeaux; a l’estació hi havia gent que ens 

donava guies de viatge i ens deia que ens estaven enganyant, que ens duien 

cap a Espanya. Ens van explicar que altres expedicions ja havien sofert el 

mateix engany .   

 

Abans de sortir del quarter es varen endur els homes i va córrer el rumor que 

tot allò era un engany. Tot el quarter es va rebel·lar, però varen arribar els 

gendarmes i van controlar l’amotinament. 

 

 

 

 

 

RETORN (L’engany)  

 

Dins dels trens hi havia gendarmes que vigilaven els vagons i, de tant en tant, 

donaven pa als espanyols. En un punt del trajecte entre Bordeaux i Hendaia, 

algú va tocar les alarmes, van parar el tren i van fer baixar tothom. Van posar la 

gent contra uns filats emparrats d’herba. Els soldats envoltaren tot el passatge, 

sabent que els espanyols portaven mapes i volien trobar-los. També volien 

saber qui havia tocat l’alarma. La mare va descobrir, esgarrifada, que el mapa 

el tenia el nen. Com va poder, es va apropar al filat, va estripar el mapa i el va 

llençar per entremig de les herbes del filat.  



 

 

Quan tornàrem a pujar al tren ens precintaren els vagons i les finestres. Dins el 

tren hi havia ferits i mutilats, tots els que estaven ficats en política estaven 

desesperats, tenien clar el que els esperava en arribar a Espanya. Alguns 

volien saltar del tren o tirar-se al riu que hi ha entre Hendaia (França) i Irún 

(Espanya). 

      

De França a Espanya els passaven en camions; un noi espanyol s’enfilà als 

camions i avisava que quan entressin a Espanya vigilessin molt les noies joves 

i les nenes. Els deia que no les deixessin mai soles, perquè sabien que en 

altres combois havien fet moltes barbaritats a les criatures. 

 

L’endemà al matí van fer pujar la gent en uns vagons de càrrega (borreguers). 

Com sempre, la mare, el nen i jo ens quedàrem en el pitjor lloc, al mig del vagó. 

 

Estiguérem tres dies de viatge. Portàvem vagons de presos. A Saragossa ens 

donaren un panet i una sardina en escabetx. Durant el repartiment, els guàrdies 

m’esbroncaren perquè vaig demanar una ració per un “abuelo” que no podia 

baixar del tren. Em van dir, de mala manera, que “hablara en castellano y con 

respeto”; segons ells, hauria d’haver dit “anciano”.  

  

A l’estació de França (Barcelona) ens feren passar per la comissaria de 

l’estació. Els que vivien a la ciutat podien marxar, i els que vivien fora havien 

d’anar al Palau de les Missions fins que algú vingués a recollir-los.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TORNAR A COMENÇAR 

                                                                                                                                                                                                                  

De moment, anàrem amb la tia Remei i l’àvia, que vivien al carrer d’En 

Robador, número 45. Intentàrem tornar al nostre pis del carrer Igualada, però 

havíem deixat les claus a un amic i aquest hi havia col·locat a una germana 

que, en veure els autèntics propietaris de l’habitatge, ens va negar l’entrada i es 

va quedar amb tot el mobiliari; tan sols ens va tornar una màquina de cosir, una 

petita ombrel·la i poca cosa més. 

 .                                                                                                                                     

Com que érem rojos i acabats d’arribar de l’exili a França, vam tenir por d’anar 

a comissaria a fer reclamacions. El silenci i la discreció eren vitals en aquells 

temps de vencedors i vençuts, en què qualsevol denúncia et podia destrossar 

la vida. La Maria Barberà i els seus fills ens quedàrem a viure al carrer d’En 

Robador, amb la tia Remei i l’àvia Vicenta (mare de la Maria). La Remei i la 

Vicenta Tormo eren germanes i eren procedents d’Albaida; l’avi Francisco 

Barberà, marit de la Vicenta, també era d’Albaida. 

 

Jo tenia estudis de Secretariat i comerç, però quan vaig anar a buscar feina em 

van demanar que fes el Servei Social. Lògicament, no vaig acceptar la 

imposició. La mare i jo vam trobar feina en una fàbrica de conserves, on els 

homes tallaven les llaunes de pots usats i les aplanaven, i les dones netejàvem 

les llaunes per desinfectar-les i poder-les reciclar.  

 .                                                                                                                                                                              

El meu germà petit va entrar d’aprenent a una fusteria; jo vaig deixar les llaunes 

i vaig entrar a treballar al despatx del fuster. El fuster va posar una tenda de 

mobles al passeig Amados, a la plaça Reial, i allí vaig treballar de dependenta 

fins que van tancar el negoci. Després vaig entrar a treballar en un forn a prop 



 

de casa; em van demanar que em fes càrrec dels cupons de racionament. 

També feia de dependenta i em donaven pa.  

 

Una veïna que tenia una germana a Andorra es va oferir perquè, a través 

d’Andorra, poguéssim tenir correspondència amb una família francesa que ens 

donava notícies del pare. Així va ser com ens vam assabentar de l’accident del 

pare i de la seva mort. També a través d’Andorra va ser com vam aconseguir 

els certificats de defunció. Un altre veí que treballava en una comissaria ens va 

ajudar a aconseguir el salconduit perquè la vídua pogués anar a França a 

veure la tomba del seu marit i recollir les poques pertinences que ell tenia. 

Encara en conservem una camisa.  

 

Aleshores jo tenia vint anys i la senyora dels olis em va proposar entrar a 

treballar al taller de brodats Escobedo, que unes conegudes tenien a la Rambla 

de Catalunya. Allí vaig aprendre l’ofici de brodadora de vestits de festa amb 

pedreria, i també hi feia feines de despatx. Al cap d’un temps vaig canviar de 

taller i vaig anar a treballar a la casa Buira, a la plaça Bonsuccés. Em vaig 

casar, i vaig tenir una filla, que la meva mare em portava a la feina a les hores 

de donar-li el pit. Sempre vaig treballar de brodadora en tallers o a casa, o les 

dues coses alhora, fins que em vaig jubilar.  

 

 

  

RECORDS –ANÈCDOTES  

L´ESCOLA                                                                                                                                          

 

Entre els 11 i els 12 anys anava a estudi al grup escolar Sta. Eulàlia, més o  

menys on ara hi ha la residència de gent gran el Mil·lenari, al carrer Nou de la 

Rambla. La directora es deia Donya Blanca. Les nenes havíem de portar un 

llaç vermell al cap; si alguna no el duia, la directora en feia un de paper vermell 



 

i li enganxava amb un clip als cabells. Jo estudiava taquigrafia, per això 

necessitava una llibreta especial. Per poder practicar i estalviar llibretes, el pare 

em va pintar de negre per la part de fora el plafó baix de la porta de la comuna. 

Així va ser com vaig tenir una pissarra on jo feia els deures amb un tros de guix 

blanc. L’olor de la pintura era una mica forta, però no importava si així 

estalviàvem una despesa.  

 

 

No recordo a quina època va ser, però un dia, mentre fèiem classe, van entrar 

dos homes acompanyats per la directora que ens va dir que no ens 

espantéssim i que ens estiguéssim quietes, perquè el que anaven a fer era 

treure la bandera espanyola i posar la republicana, perquè el govern havia 

canviat. No ho vam entendre gaire, però després el pare m’ho va explicar 

millor. Hi havia dies que al sortir de l’escola el conserge, que es deia Antonio, 

ens feia esperar dins l’escala perquè al carrer hi havia avalots i havíem 

d’esperar que ens vinguessin a recollir els pares.  

 

 

Un any, per final de curs, vàrem fer una festa a l’escola. Jo havia de ballar una 

dansa amb les companyes de classe i cantar una cançó que parlava d’una 

ombrel·la. A casa em van comprar una ombrel·la de paper xinès, que als 

primers assaigs es va trencar. Els pares me’n van comprar una altra, que 

també es va trencar. Al final, van decidir comprar-ne una de roba de veritat i 

que em va fer molta il·lusió, perquè era la més maca.  

 

Ara, al cap de tants anys, als meus 75, la vaig fer servir una altra vegada en un 

quadre escènic de la Sarsuela “Luisa Fernanda“, que diu així: ”A la sombra de 

una sombrilla, de encaje y seda...”. Qui m’havia de dir que, després de tants 

anys, la tornaria a obrir.  

 



 

No tinc cap foto de l’escola, però en tinc una amb els companys del casal amb 

els quals vam fer la funció. 

 

 

RECORDS ANÈCDOTES  

OCI 

                                                                                                                                       

Durant la guerra, un dia érem al local del partit, al carrer Ros de Olano, a 

Gràcia, on estàvem fent la Sarsuela “La del Manojo de Rosas”. A mitja funció 

van començar a sonar les sirenes i la gent va apagar els llums. Volíem seguir la 

funció amb espelmes i van tapar els vidres. No recordo com va acabar l’obra. 

Abans de la guerra, el pare i uns companys, tots homes, van fer una 

representació de Don Juan Tenorio. La titularen, de broma, “Joan Llambrocs”. 

Quan estaven fent una escena en què Don Joan vol agafar Donya Inés (el pare 

pesava uns 80 quilos), tots dos van caure a terra i es van carregar el decorat. 

Per complementar l’obra van representar “Les Agonies d’un Cabo”; van posar 

un tros petit d’espelma al mig de l’escenari i quan es va acabar l’espelma es va 

acabar l’obra. 

 

Potser era l’origen valencià del pare o potser que era divertit de mena, però fins 

i tot en els moments més difícils solia xiular o cantar, tot inventant les lletres 

més xocants per a les cançons mes serioses . 

 

 

       Maria Mira i Barberà 

 

 

 


