
 

Una vida feliç 
 
Em dic Montserrat Bruna Govern i vaig néixer el 28 de juliol de 1923, a 
Barcelona, que és on he viscut al llarg de la meva vida. 
 
El meu pare era l’encarregat d’una fàbrica, el propietari de la qual era un senyor 
alemany, de nom “Eus”, que tenia molts diners. La seva esposa era francesa; 
de fet, no es van poder casar fins que no es va morir la mare d’ell. Era un 
matrimoni format, doncs, per una francesa i un alemany. Tenien, com ja he dit, 
molts diners, i vivien en una casa fantàstica. 
 
La fàbrica era de metal·lúrgia, i hi feien agulles de cosir, agulles de ganxet, etc. 
El meu pare n’era l’encarregat i jo, que volia ser perruquera però el meu pare 
no em va deixar, vaig treballar durant 20 anys al despatx de la fàbrica.  
 
Quan va esclatar la guerra, els amos de la fàbrica se’n van anar a França. El 
meu pare va quedar, aleshores, com a responsable de la fàbrica, fins que van 
tornar, ja acabada la guerra. 
 
També vam anar a viure a casa dels amos, que era molt gran i amb moltes 
comoditats. Amb en Franco encara vam viure dos anys a casa seva. I el pare 
els feia de xofer, tot i que no portava gorra.  
 
La fàbrica actualment ja l’han tirada a terra. Però aleshores, quan van tornar de 
França, la van vendre a la Bayer. 
 
Abans d’acabar la guerra, van cridar el meu pare al front. Ell solia assistir a 
unes reunions que feien uns capellans, vestits de paisà, un dia a la setmana, i 
els escoltava. Un d’ells, que era amic nostre, li va dir que: “No hi vagis, no t’hi 
presentis”. I el pare li va fer cas i no hi va anar. 
 
Quan els amos van tornar, vam anar a una pis de lloguer, que pagava el pare i 
allà vam viure. La veritat és que mai no ens va faltar de res. No vam passar 
gana, ni fam, ni res de tot això.  
 
Ja casada, amb el meu marit vam tenir una oportunitat molt gran i vam muntar 
una botiga, on fèiem jaquetes peludes, abrics de napa, etc. i les veníem als 
italians, als alemanys i als francesos. Teníem molts clients estrangers, i ens 
vam guanyar molt bé la vida. 
 
La veritat és que he estat molt feliç tota la vida.  
 
 
  
  


