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ELS MEUS RECORDS
Josep Maria Folch i Torres

RECORDS
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Josep Maria Folch i Torres

A mena de pròleg
S’acosta l’hora de la meva jubilació laboral i voldria començar a escriure els fets més
importants viscuts per a mi. El primer dubte que tinc és quin idioma utilitzo: el castellà,
que escric correctament i amb el qual tinc bastants recursos, o el català, que és la meva
llengua nativa, amb la qual penso amb més fluïdesa, però tinc més dificultat per escriure.
Però penso que per ser eficient en qualsevol faceta de la vida no podem encallar-nos en
els dubtes. Hem de sortir-ne el més aviat possible, i jo ja m’he decidit: quan estigui animat
per escriure, o com s’acostuma a dir inspirat, faré servir la llengua que en aquell moment
em vingui de gust i, si a la fi soc capaç d’escriure una mena d’historieta més o menys
atractiva, em faré corregir les faltes d’ortografia que hi hagi pogut fer. Aquests són els
prolegòmens de les ratlles que, espero vagi escrivint regularment.
Acabo de complir seixanta anys i mai no he tingut vocació d’escriptor, més aviat m’ha
resultat molt pesat per a mi escriure notes polítiques quan ho he hagut de fer dins les
meves responsabilitats com a membre del PSUC. També puc dir, però, que quan ho he
fet me’n he sortit prou bé i he rebut més elogis que crítiques. També és veritat que quan
hom m’ha demanat que faria al jubilar-me, he respost: escriure.
Soc molt conscient que el que jo pugui reflectir en aquestes ratlles no tindrà cap mena
d’interès per a ningú que no sigui de la meva família, per tant no pretenc que traspassi
aquest cercle.
Ara que intento escriure els meus records, m’adono que quan hom escriu la seva biografia
no es completament sincer. Amb això vull dir que mai s’escriu tot el que hom recorda de
les vivències ja que els humans tenim gran quantitat de febleses i ens fa molta vergonya
posar-les al descobert. Fins i tot dins de la més estricta intimitat, ens fa por recordar, de
vegades, idees, sentiments o pensaments que ens venen al cap, encara que de manera
esporàdica.
Malgrat tot vull intentar recordar el major nombre de situacions interessants que hagin
passat per la meva vida, anant endarrere i recuperant els primers records que guardo de la
meva infantesa.
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Yayo, escalfa que surts a jugar
Normalment és l’escriptor qui dedica o ofereix el llibre al lector. És per això que aquest
llibre té dos pròlegs, l’original, escrit per l’autor; que a la par és el meu avi; i aquest, que
li volem dedicar a en ell.
Aquest llibre porta escrit més de quinze anys. Còpies impreses en paper continu (sí, aquell
que s’havia de trencar pels costats…) vem rebre tots els familiars. Però jo sempre havia
pensat, i si em permeteu el símil esportiu, que no era el “camp indicat per jugar el partit”.
Els grans jugadors han de jugar als millors estadis, i tot i que el me avi com escriptor
evidentment no pretén ser el nou Montalbán, té una vida a l’esquena i uns records del
millor pilota d’or. És per això que té sentit aquest llibre, en aquest món completament
digital on els records no ocupen espai, jo vull que aquests ocupin un espai físic; que olorin,
que agafin pols si l’han d’agafar, I que estigui a la llibreria del menjador endreçat al costat
de l’últim del Zafón, del top vendes del Círculo de Lectores i de l’enciclopèdia catalana,
ell m’entendrà.
Començaves escrivint aquest llibre dient que s’acostava l’hora de la teva jubilació laboral.
Ara tens 84 anys i escolto rumors de que estàs escrivint la segona part de la teva història.
Et desitjo la millor i més llarga de les sagues literàries.
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Dedicatòria
La història no és res més que els actes plens de passió dels que s’han atrevit a formar part
d’ella, d’aquells que han desafiat al silenci i a la quietud. Les passes que ha recorregut
aquest valent viatger han estat a vegades turmentoses i perilloses, però fermes, i cap
d’elles ha estat donada sense una espurna d’emoció. És per això que han quedat gravades
en la immensitat de la història i plena d’admiració no puc més que desitjat recórrer un
camí semblant, tan ple de vida i tan ple d’història.

Amb amor de la teva neta.
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CAPÍTOL I
Els primers anys

Era un matí de l’estiu de l’any 1936 quan amb una cistella a la mà vaig anar cap al riu
Francolí, de Vilavert, petit poble de la província de Tarragona, on vivien els meus pares
des del seu casament l’any 1928. Anava cap al riu, deia, amb una cistella i amb la
pretensió d’omplir-la de mores collint-les dels grans esbarzers que es criaven a les voreres
del camí. El paisatge que veia al baixar pel camí ple de pedres era immens comparat amb
la complexió dels meus quatre anys, i la meva imaginació no va poder suportar veure
animals rars que no paraven de moure’s per les parets verticals que formaven un dels
costats del llit del riu. També la meva imaginació em feia veure tota mena d’animalots
entre els arbres i les herbes dels costats del camí. Vaig fer mitja volta, vaig córrer amb
totes les meves forces i, amb el cistell buit, vaig pujar pel carrer principal del poble
explicant a tothom qui trobava que tornava de buit perquè m’havia sortit al pas una
enorme serp i m’havia fet molta por... Aquests records se’m barregen amb els d’un vent
huracanat d’un dissabte a la nit sortint del cafè del poble amb el meu pare i, amb els d’un
gran salt atarzanat en el que em vaig fer un enorme tall al peu degut, possiblement, a un
vidre que romania amagat entre les herbes. O el record de la meva primera erecció
conscient, assegut sobre l’artesa a la casa dels avantpassats del meu pare, mentre un dels
meus amiguets estava estès sobre uns veïneta nostra.
Corria l’any 1938, en plena Guerra Civil, i amb una mica més de claredat em ve a la
memòria el gran resplendor vermell que il·luminà el cel en direcció nord i que feia dir als
veïns de Vilavert que els feixistes havien incendiat Barcelona. Aleshores la meva mare,
filla de Barcelona i amb més cultura que la resta de veïns, va dir amb clarividència: “Si
fóssim al Pol Nord diria que es una aurora boreal”. I efectivament, a l’endemà els diaris
van donar la noticia del fenomen atmosfèric: “Aurora Boreal damunt el cel de
Barcelona...”
Entre els meus records mantinc amb nitidesa les lluites diàries que tenia amb la meva
germana per aconseguir, a l’hora de menjar, el plat on al fons hi havia serigrafiat un gall.
Els plats de terrissa que fèiem servir al poble tenien tots una gallina dibuixada al fons,
excepte un que tenia un gall i vet aquí que la meva germana i jo muntàvem un cristo diari
per poder menjar en aquest plat. Jo recordo el disgust que m’agafava quan el plat anava
a parar a la meva germana. La nostra mare amb molta diplomàcia ens anava acontentant
l’un i l’altre per evitar raons, però les raons començaven sempre en el moment de menjar
ja que tots dos presumíem cridant molt fort que teníem el gall i, a mesura que s’anava
buidant el plat i es descobria el fons, a qui sortia la gallina muntava el gran ciri amb crits
i plors, mentre que l’altre se’n fotia.
Ara en aquest mateix moment, pensant en les lluites pel gall m’adono que jo tenia més de
tres anys quan això succeïa i veig, que no he explicat un fet molt important que em va
passar quan encara no havia complert els tres anys. Aquests records tan llunyans de la
meva infantesa els he de plasmar per força tan desordenats com els tinc dins del meu
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cervell ja que em resulta impossible ser cronològicament exacte. I vet aquí que vaig
endavant i endarrere en el temps.
Deuria ser l’hivern de 1935 que la meva germana i jo estàvem asseguts en un banc que hi
havia al davant del terra, a la cuina de casa: la meva germana seia a la part interior del
banc i jo a l’exterior. La nostra mare rentava la roba i va deixar una galleda d’aigua bullent
a l’extrem del banc on jo seia. La meva germana em volia fer un petó a la galta i jo me
n’anava apartant fins que es va acabar el banc i vaig caure dins la galleda. La meva mare,
que després de deixar la galleda a terra i anar-se’n de seguida li va passar pel cap el que
va succeir, donà mitja volta al mateix temps que jo queia dins i immediatament em va
treure. N’hi va haver prou de sucar-me dins perquè al treure’m els pantalons hi quedés la
pell enganxada. Jo anava dient a la mare mentre em treia la roba: “poquet a poquet, poquet
a poquet...” Els pares van avisar al metge qui va dir que, depenia de com passés la nit
viuria o no. Sortosament per a mi, vaig passar aquella nit i moltes més...
Tornem endavant i ja som altre cop en plena Guerra Civil. Els meus records es reparteixen
entre Vilavert i Barcelona. De Vilavert recordo un parell de vegades que anàvem pels
camps amb els mestres i al passar un avió ens van fer estirar a terra amb un pal entre les
dents; també recordo quan amb la mainada de la meva edat jugàvem als soldats, als baixos
de casa meva, mentre la mare estava molt preocupada perquè la guerra ja la veia perduda
per a la República.
Estant a Barcelona vaig assistir a un dels últims bombardejos dels feixistes.
Corria el mes de gener de 1939 quan els republicans vam marxar de Barcelona per l’avanç
dels exercits de Franco i durant un parell de dies es va produir el que suposo que passa
cap al final de totes les guerres: l’assalt als magatzems de queviures i articles de consum.
Entre el meu pare i l’Emilio van portar a casa un sac de farina de blat i un munt de plats
i coberts d’alumini.
En aquells moments vivíem al carrer de Lepant amb la meva tia Conxita i el seu marit
Esteve. Era una casa de dues plantes. Els baixos eren un taller de sandàlies i al primer pis
hi havia un passadís exterior amb tres portes, cada una de les quals donava accés a un pis.
Nosaltres vivíem a la porta del mig i a la tercera porta hi vivia un matrimoni amb una
nena de la meva edat. I vet aquí que un dia sense saber com ni per què, em trobo estirat
sobre la nena; de sobte sento que s’obre la porta de casa i de reüll veig els caps de la meva
mare i de la meva tieta que miraven estupefactes el que jo estava fent.
Acabada la guerra el meu pare va anar a la presó i la meva mare es va haver d’arremangar
per tirar endavant amb els dos fills. Aleshores vam deixar el pis del carrer Lepant i vam
anar a viure al carrer Roger de Sants. A un pis que ens va trobar un cunyat de la meva
tieta que tenia una tenda de llegums cuits. En aquell pis vivíem els meus tios, nosaltres i
l’Emilio.
Al costat mateix de la nova vivenda, que era una casa de cinc plantes, n’hi havia una de
dues plantes que la van habilitar com a escola. La meva mare va anar a parlar amb Doña
Maria, propietària i directora del col·legi, perquè hi poguéssim anar la meva germana i jo
pel mòdic preu d’una pesseta a la setmana.
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L’Emilio treballava a la Hispano Suiza, una fàbrica d’alumini situada a Sant Feliu de
Llobregat, i tenia una novia al mateix poble. En aquells temps els sous eren molt baixos i
com que l’Emilio es volia casar, s’anava emportant uns tacs d’alumini de la fàbrica i els
apilava sota el llit de la seva habitació per anar-los venent i fer estalvis per al casori. I jo
era tan entremaliat -diguem-ho així- que vaig aprendre a obrir la porta de la seva habitació
amb una clau falsa i li anava prenent trossos d’alumini i venent-los al drapaire. Per
justificar a casa que jo tenia cèntims deia a la mare que anava a recollir papers pel carrer
i que els venia. Això va durar fins que l’Emilio es va adonar que la pila d’alumini anava
minvant i llavors es va descobrir tot el pastís.
L’Emilio era un xicot meravellós, a mi m’estimava molt, i sempre que podia se
m’emportava a la platja damunt la seva bicicleta ja que era un expert ciclista. Me’n
recordaré mentre visqui, d’una vegada que vaig anar a la platja del Prat, damunt la seva
bici, perquè els dolors que vaig patir en aquell viatge només els puc comparar amb els
que vaig sofrir quan em van treure les glàndules: l’Emilio em va sentar a cavall sobre el
tub del quadre de la bici i com que jo era molt prim se’m clavava al cul i pensava que em
trencava en dues meitats. El vaig fer parar dues o tres vegades plorant com una Magdalena
i ell ho anava solucionant enrotllant peces de roba al voltant del tub fent com un petit
seient.
Un altre calvari que patia quan anàvem a la platja era el de la set. Al principi dels anys
quaranta hi havia molt poca gent que anés a les platges i menys encara les que estaven
separades de la ciutat com les del Prat o Castelldefels que a més a més de ser poc visitades,
estaven abandonades i no hi havia cap mena de servei a la vora on es pogués menjar un
entrepà o beure un vas d’aigua com succeeix ara. Dons bé, amb la forta calor de l’estiu, a
mesura que anaven passant les hores a mi m’entrava una set tan forta que em feia somiar
amb les aixetes de casa i prou que l’Emilio feia pous a la sorra, el més lluny que podia de
la vora del mar, per tractar de trobar aigua filtrada per beure. Però si bé, quan la tastàvem,
no era tan salada com la del mar, ho era el suficient perquè no es pogués beure. I parlant
de patiments enllaço amb el que he comentat més amunt quan a la meva germana i a mi
ens van treure les glàndules. Com que el metge va dir a la meva mare que tant a la meva
germana com a mi ens feia falta treure’ns aquest apèndix, la mare ho va arranjar perquè
hi anéssim tots dos el mateix dia, l’un darrera l’altre. Quan el metge em va fer seure a la
butaca i em va fer obrir la boca, em va col·locar un enorme aparell dins i anava obrint-lo
i obrint-lo desencaixant-me les galtes i fent-me un mal tan horrorós que pensava que
m’esclatava el cap. Sort que de seguida em va col·locar el morrió i vaig dormir com una
marmota. Quan em vaig despertar recordo que no em feia mal la ferida ni em molestava
la sang. Només me’n recordo del gran dolor que em feia el maxil·lar. No me’n recordo
amb certesa de la data d’aquestes operacions, però les situo entre el 1939 i el 1941.
Deia que a partir del 39 la meva germana i jo vam començar a anar a l’escola de Doña
Maria i vam entrar en contacte amb l’ensenyament primari en castellà. Doña Maria tenia
un fill que es deia Sr. Suelves. Dic que ens ensenyaven en castellà perquè un cop guanyada
la guerra es va imposar a tot l’Estat espanyol l’idioma dit de “l’Imperio”. Dons bé un final
de curs ens ensenyaven versos al·legòrics de les gestes dels espanyols o a les tradicions
de la religió catòlica i a mi, paradoxalment em van fer aprendre un vers en català que es
titulava “Xauxa” del qual encara recordo algunes estrofes.
Dels companys d’aleshores només me’n recordo del Pedro, del seu germà Juan i de
l’Asensi. En canvi de les companyes recordo molt bé la Carme Domènech, la Pilar Nebot,
6
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la Montesinos i sobretot la Maria Barberà, de la qual jo em vaig enamorar, penso que per
primera vegada. Aquesta nena era filla dels amos d’un gran local que hi havia al carrer
Arizala, al final del carrer Roger i que eren drapaires a l’engròs. Aquesta nena era molt
guapa i molt simpàtica, però a mi quasi no em feia ni cas, al contrari de les que he
anomenat, que sempre em venien al darrera sobretot perquè jo era bastant “empollón” i
els solucionava les matemàtiques i altres problemes; en canvi ella m’ignorava, i amb
aquesta actitud encara la volia més, i, un dia que ens vam creuar a l’escala del “cole”, ella
entrava i jo sortia, la vaig agafar de sobte i li vaig fer un petó a la boca, però vaig tenir la
mala sort que aquell matí ella havia menjat sardines per esmorzar. Aquell petó va ser tan
desagradable per a mi que des d’aquell moment vaig començar a avorrir-la.
Tenia llavors 8 o 9 anys i de tant en tant amb el Pedro, el Juan i algun altre company fèiem
campana i ens en anàvem a una bòbila que hi havia per allà on avui es troba El Corte
Inglés de la Diagonal on jugàvem com dimonis corrent i saltant fins a l’hora de sortir del
“cole”. Un dia se’ns va acudir que podríem portar el que fos necessari i cuinar un arròs
bullit a la bòbila, així ho vam fer ja que eren temps de molta fam. Jo vaig portar l’olla i
els llumins, el Pedro la sal i el oli i els altres companys la resta, o sigui arròs, plats i
culleres. Quan vam arribar a la bòbila vam buscar una mica de llenya i jo vaig ser el
cuiner. El que puc dir es que malgrat la gana que arrossegàvem no vam ser capaços de
menjar-nos l’arròs bullit que jo havia cuinat només amb sal i oli. Semblava un emplastre
de farina de llinosa!
La meva mare treballava de teixidora i el sou de les dones als anys quaranta eren molt
baixos. D’altra banda mancaven tota mena de queviures i la base de la nostra alimentació
eren les guixes i els moniatos, que la mare bullia amb sal i oli. Posats al plat eren macos,
semblaven patates, però quan els clavaves les dents et venien ganes de vomitar. Parlar
avui de les misèries de llavors sembla exageració, però per tot arreu vèiem persones
buscant enmig de les escombraries quelcom per poder menjar, com pells de patates o de
fruites.
Recordo un dia que, per sopar tots tres, la mare volia fer una truita i em va enviar a
comprar un ou i jo al tornar de la botiga amb l’ou a la mà vaig trobar els meus amics
jugant pel carrer. Em vaig posar a córrer amb ells i em vaig fotre una trompada amb la
paret. Ja os podeu imaginar on va anar a parar l’ou! En pujar a casa, es veu que la meva
cara ja ho deia tot perquè quan tremolant i plorant vaig dir a la mare el que m’havia passat,
no em va pegar ni renyar, em va abraçar i es va posar a plorar amb mi.
El meu pare era a la presó, com he dit, condemnat a 30 anys i un dia. Un cop al mes
anàvem a veure’l pels barrots i la mare li preparava un paquet amb tot el que podia
arreplegar entre la família. El meu avi també havia estat detingut una temporada. Quan
va sortir-ne el van tornar a admetre a l’escorxador de la plaça d’Espanya, llavors nosaltres
en dèiem “el matadero”. El dia de la matança jo anava a veure’l i ell em preparava un
paquet amb els menuts que podia distreure (dèiem menuts a les turmes, ronyons, greixos,
etc.). La mare posava en el paquet del pare una part dels menuts ja fregits i d’aquesta
manera ajudava al seu marit a suportar la terrible fam que patien a les presons. Recordo
que hi havia un dia a l’any en que els petits podíem entrar a la presó i estar tot el dia amb
el nostre pare. Aquell dia es convertia en el més feliç per als presos que tenien fills, i els
petits ho passàvem molt bé visitant les dependències de la presó.
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A la primera revisió del judici al meu pare li van rebaixar la pena a 12 anys i un dia, i al
cap de tres anys i escaig de l’empresonament el règim va amnistiar als qui patien aquesta
condemna. A la joia de l’alliberació es va afegir l’angoixa de trobar feina per a un “rojo”.
El meu pare va ser empresonat perquè en els últims mesos de la República ve ser alcalde
de Vilavert. Sortosament no hi va haver cap mort, però com que es van cremar els sants
de l’església n’hi va haver prou perquè tots els alcaldes que hi va haver durant el període
republicà anessin a la presó.
Tan aviat com va ser lliure el pare, la família es va preocupar de trobar-li feina. Va ser la
mare qui li va proporcionar després d’anar a veure un cosí de dretes, un tal Miarnau, que
era constructor. Aquest li va donar ocupació com a peó de la construcció. Ell no tenia
ofici ja que era pagès de tota la vida i l’únic lloc on havia treballat era una guixera que hi
havia al seu poble.
En aquell temps treballar a la construcció era molt pesat i el meu pare desprès de passar
tres anys a la presó ho suportava amb molta dificultat. No recordo si el cosí Miarnau el
va acomiadar o si va ser ell que se’n va anar, el cert és, però que abans d’un any de
treballar a la construcció, i penso que també per una amistat de la mare, va trobar feina
en una finca que la família Reventòs tenia al Prat de Llobregat, concretament a deu minuts
de la colònia Casanovas. Un dels Reventòs, el que s’ocupava d’aquesta finca patia
neurastènia i tenia un braç que s’havia d’agafar contínuament perquè quan el deixava
començava a bategar com una metralladora. Dons bé aquest personatge tenia un munt de
projectes, sobretot criar cavalls de pura raça, i volia que el meu pare en fos l’encarregat.
Va llogar-li a bon preu una casa que hi havia a la finca i de moment vam anar-hi a viure
el meu pare, la meva germana i jo. Els primers dies treballàvem com a negres netejant la
casa i els voltants. Vam preparar un local que hi havia al costat com a quadra per als
cavalls i vam segar herbes i alfals per quan arribés el bestiar. Els vespres el meu pare i jo
dormíem amb un matalàs a terra i quan anàvem al llit, el pare sempre deia: “Sant repòs!”
La mare que continuava treballant a Barcelona, a la fàbrica de teixits TICSA, venia els
dissabtes a passar el cap de setmana i els diumenges al vespre tornava a Barcelona. No
volia deixar la feina perquè el sou del pare era baix i no creia que aquesta nova feina
tingués massa futur. En canvi el Sr. Reventòs venia sovint i deia al pare que hi mancava
la mà d’una dona i que la meva mare hauria d’estar allí ajudant-lo i tant hi va insistir que
a la fi la van convèncer i va demanar una excedència a la feina per venir amb nosaltres.
Com que llavors no anàvem a l’escola, els vespres el pare ens ensenyava una mica de
lletra i una mica de números. Jo m’ho prenia amb molt d’interès, però a la meva germana
li venia gran i més aviat se’n fotia.
El que si dic amb rotunditat és que tant jo com la meva germana ens ho passàvem molt
bé al Prat, sobretot els dimecres que el pare se n’anava a Barcelona i que nosaltres
aprofitàvem, quan era prop l’estiu, per anar a la platja que estava a uns deu minuts d’on
vivíem. Aquest viatge a Barcelona que feia el nostre pare cada dimecres era per anar a
casa dels Reventòs a cobrar la setmanada i a donar explicacions de la marxa de la finca.
Després de dinar el pare anava a fer la migdiada i posava el despertador per llevar-se a
temps. I nosaltres teníem tanta pressa perquè se n’anés que quan estava adormit li
avançàvem el rellotge vint minuts o mitja hora. El cacau es va formar un dimecres que
vam avançar el despertador una hora i mitja i quan feia un quart o vint minuts que dormia
va tocar. El pare es llevà tot estranyat i ens digué: “Tinc la impressió que m’acabo de
8
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posar al llit i veig que ha passat més d’una hora. No haureu pas avançat el rellotge? No
pare no, no l’hem pas tocat!” Se’n va anar al Prat a agafar el tren i nosaltres cap a la platja
d’on tornàvem abans que es fes fosc. Al vespre, quan tornà el pare de Barcelona, ens
digué: “Aquest migdia heu avançat el rellotge i molt!” I nosaltres negar i negar, i ens
haguéssim deixat arrencar la pell abans d’admetre que havíem avançat el despertador.
Aquella va ser l’última vegada que tocàrem el rellotge. Aquestes anades clandestines a la
platja van servir-nos per aprendre a nedar i també per crear alguna situació de perill on
podíem haver-hi deixat la pell.
El pare va comprar una bicicleta i la meva germana va aprendre a anar-hi de seguida i
com jo no arribava als pedals m’era impossible, fins que un veí em va donar la idea de
passar la cama per dins del quadre i així vaig aprendre a aguantar-m’hi i pogué passejarm’hi.
Davant d’on vivíem hi havia un mas bastant gran d’una família molt ben instal·lada
econòmicament. Tenien moltes terres que conreaven amb tractor, cosa que en aquell
temps no es veia massa sovint. Tenien també unes quantes vaques que feien pasturar en
els camps d’alfals de la seva propietat. Quan l’alfals era alt el tallaven amb dalla, el
deixaven assecar i feien paquets o bales i el guardaven per a l’hivern. Quan passaven unes
setmanes l’alfals tallat començava a brotar i llavors hi portaven les vaques. En aquells
moments, aquestes vaques no tenien pastor, i l’amo del mas va parlar amb el meu pare
per si jo podia i volia fer de pastor. Jo tenia 11 anys i era prim i menut, el meu pes no
arribava als 30 quilos, però quan m’ho van dir em va fer molta il·lusió. Al parlar amb el
Sr. Cinto em va explicar com ho havia de fer i també el que em pagarien, crec que eren 8
pts. a la setmana.
Els matins a quarts de nou anava a recollir les vaques que ja estaven preparades i jo les
portava pels camps d’alfals que prèviament m’havien assenyalat. Els primers dies em
passaven molt ràpids per la novetat, però al cap d’una setmana ja se’m feien una eternitat;
a més a més hi havien vaques molt entremaliades i se n’anaven corrents als llocs prohibits
i ja em vèieu a mi corrents amb totes les meves forces pels camps d’alfals darrera de les
vaques que s’escapaven. De vegades perdia les espardenyes i continuava corrents i les
soques d’alfals tallades al biaix se’m clavaven als peus fent-me enormes ferides. Quan tot
estava tranquil, jo que havia llegit novel·les de l’oest pujava a cavall d’una petita vedella,
la feia trotar i em sentia el genet més ràpid de les praderies. Una altra cosa que vaig
aprendre és a munyir les vaques. Vaig provar de fer-ho tal com havia vist que feien els
vespres quan les tancaven al corral. Al cap de dues o tres proves vaig veure que sortia la
llet. Llavors anava a la feina amb una ampolla d’un petricó i a mig matí començava a
munyir la que em semblava que tenia les mamelles més plenes, i, quan havia omplert
l’ampolla me l’anava bevent glop a glop calenteta de la mateixa vaca. Tot això no va
durar massa perquè no sé com cony se’n va enterar el Cinto, però un dia va parlar amb
els pares dient-los tot el que jo feia. Per sobre de tot es queixaven de que munyir només
una mica les vaques era dolent per als animals i a més a més després feien menys llet.
D’allò de pujar a cavall de les vedelles no en van fer massa cas, suposo que pel poc que
jo pesava. Va dir als meus pares que seria l’últim mes que jo treballava ja que no farien
pasturar més les vaques, que les mantindrien tancades menjant farratge i gra. Quan m’ho
van dir jo vaig prometre que no ho tornaria a fer, que em portaria bé, etc. Em van
tranquil·litzar dient-me que no m’acomiadaven pel que havia fet sinó perquè creien que
en traurien més rendiment si les tancaven.
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Un altre mal tràngol passat a causa de les vaques, va ser un dia que a mig matí es va posar
a ploure a bots i barrals i vet aquí que els animals semblaven bojos. Passaven per la vora
d’una sèquia i entraven a dins. Jo també hi entrava i les feia sortir, però en treia una i
n’entrava una altra. Jo estava desesperat ja que no era capaç de recollir-les totes i portarles al corral. Sortosament quan ja no sabia què fer va venir el meu pare a ajudar-me i entre
els dos les vam poder aplegar.
Entre pitos i flautes al Prat hi vam estar un parell d’anys viscuts a “tope” per mi. Entre
les vaques, la platja, els cavalls que criava el meu pare i les proves que va fer per intentar
conrear una mica d’hort i ajudar-nos amb verdures i llegums. Els veïns ens van dir que
aquella terra que semblava tan fèrtil només servia per a fer arròs; però el meu pare que la
tastava i no la trobava salada, no s’ho creia. Quan va arribar el temps, va sembrar
mongetes, pèsols, tomàquets, pebrots, etc. Al cap d’un mes o mes i mig ja naixien les
plantes de les llegums i el pare orgullós se les mirava amb amor, però a mesura que
passaven els dies s’anaven cremant i convertint-se en tabac. A la tercera o quarta prova
ja es va donar per vençut. D’altra banda, a la mare que havia deixat la feina i vingut amb
nosaltres, el sonat del Reventòs li va menjar el coco perquè criéssim una granja d’ànecs
ja que prop d’on vivíem hi havia un estany i els podríem deixar lliures dins de l’aigua i
s’alimentarien de franc. Vam començar comprant mitja dotzena d’ànecs petits, vam posar
unes teles metàl·liques per limitar-los el recorregut i entre el que pescaven a l’estany i el
blat de moro que compràvem perquè sinó s’haurien fotut de gana, en qüestió de tres
setmanes es van posar molt macos i llavors... van desaparèixer de l’estany i per molt que
els vam buscar mai més els vam trobar. No cal dir que no hi va haver cap més experiència
sobre granges.
..........
Altres anècdotes que recordo del temps viscut al Prat són les següents:
Prop de la casa hi havia un pou que donava a una cisterna de recollida d’aigua de la pluja.
Un cop estant sol a casa anava corrent i en passar pel costat del pou vaig relliscar i me’n
vaig anar cap endins. Sort per a mi que a uns 80 cm. de la boca hi havia un replà d’uns 10
o 12 cm., a tot el voltant del pou. Va ser instantani, el cor se’m va accelerar i els peus em
van quedar clavats en el replà. S’hi hagués caigut a dins segur que m’hauria ofegat ja que
llavors jo no en sabia de nedar, estava sol a la casa i hi havia molta fondària al pou, que
estava ple d’aigua. Vaig sortir del pou amb molta cura i durant una estona molt llarga
vaig sentir la por i el bategar del meu cor.
Un dels hiverns passats al Prat va ploure dia rere dia, semblava el diluvi. Tot estava anegat
i no es podia sortir ni per anar a comprar. A casa ens vam quedar sense res per menjar, i
una nit que la mare es queixava de la manca de queviures sobretot per a nosaltres els
petits, el meu pare es va aixecar d’un salt, va agafar un tros d’impermeable i se’l va posar
al cap, amb un sac a les mans, descalç i amb els pantalons arremangats va sortir i al cap
d’una hora va tornar amb el sac mig ple de carxofes que va agafar del camp d’algun veí.
Això va solucionar un parell d’àpats. L’endemà va deixar de ploure i vam poder sortir a
comprar. Per cert que els últims dies de la seva vida quan el pare s’enfadava amb mi, em
deia: “Sembla mentida que em tractis així. Jo que fins i tot he robat per vosaltres!”
Entre els cavalls que criàvem hi havia una egua que estava molt grassa. Un dia va caure,
es va trencar una pota i no es va poder aixecar. Els veïns deien que la matéssim perquè la
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bèstia patiria molt i a la fi també es moriria. El pare li va fer una envestida de fusta, li va
passar per sota el ventre i la va aixecar. L’animal va començar a menjar i al cap d’un mes
se li va curar la pota i es va salvar, mentre, els veïns quedaven bocabadats i el Sr. Reventòs
agraïdíssim.
L’altra dia parlant amb la meva germana em va fer recordar d’un fet protagonitzat per ella
i encobert per mi: Prop d’on vivíem hi havia els antics camps d’aviació de Barcelona: el
Militar, el Francès i el Canuda. Al Militar hi havia un parell de soldats vigilant
contínuament i des de la base del poble venia cada dia un auto que els hi portava el dinar.
Doncs vet aquí que a la meva germana se li va acudir passar una corda de banda a banda
de la carretera que duia al camp Militar, amb un cartró penjat que deia: “Prohibido el
paso”. L’auto es va parar i la parella de soldats van venir a casa i ens van demanar si en
sabíem quelcom. Al començament vam dir que no, però al cap d’una estona la meva
germana va dir que l’havia posat ella. Li van fotre el gran escàndol dient-li que no ho
tornés a fer, etc.
El Reventòs va venir un dia amb un gran camió i es va emportar els cavalls, va dir que
els enviava a Andalusia perquè allí es criaven millor. Això va significar que tornàvem a
Barcelona i que jo abandonava aquella vida que m’era tan agradable.
De nou a Barcelona vam tornar a viure amb la tieta Conxita al carrer Roger. Deuria ser a
últims del 44.I altra cop al “cole” de Doña Maria.
La tieta Conxita era germana de la meva mare i era més jove. Malgrat això ja l’havien
operat 8 o 9 vegades i presumia de conèixer el quiròfan com casa seva. Ella no podia tenir
fills ja que li havien extirpat la matriu i els ovaris. Això feia que la meva germana i jo
fóssim com fills seus. Ens comprava vestits, em duia al cine cada setmana, millor dit, jo
l’acompanyava perquè a ella li agradava molt el cine i al seu marit no, i no hi volia anar
sola. Es recolzava en mi i em deia que jo seria el suport de la seva vellesa. No hi va arribar
a vella ja que va morir als 42 o 43 anys, en l’última operació de la seva vida. Més endavant
explicaré com van canviar les coses per a nosaltres arran de la mort de la meva tia.
Al carrer Roger ens reuníem tots els diumenges l’avi Jaume, el tiet Antonet amb la seva
dona Genoveva i el seu fill Jordi, els meus pares i la tieta Conxita amb el seu marit
l’Esteve. I al menjador, que no era massa gran jugàvem al 7 i mig; de vegades també
jugàvem la meva germana i jo. Algun dia en comptes de jugar a les cartes jugàvem a la
loteria que en deien llavors, ara en diuen bingo.
El tiet Antonet era el més petit dels germans Torres i el seu fill Jordi era molt callat i molt
poruc perquè la seva mare l’emparava de tal manera que em penso que li anul·lava la
personalitat. Els dies que venien a casa, jo, que era bastant pinta me l’enduia al carrer i
amb els pintes dels meus amics li ensenyàvem com pervertir-se el més ràpid possible. Ens
l’emportàvem a Montjuïc i pujàvem als arbres, llogàvem bicicletes i fèiem carreres, ens
barallàvem amb altres grups de xicots. Tot això feia un cert respecte al meu cosí Jordi,
però disfrutava perquè l’excitava i descobria aspectes de la vida que desconeixia. Més
endavant explicaré la tràgica historia que va envoltar el tiet Antonet i que va precipitar la
seva mort.
Al carrer Roger vaig conèixer el Miguel Hernández (es deia com el poeta), el seu germà
Pepín (li dèiem Chupi), l’Enrique (coix degut a una malformació congènita. L’havien
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operat a l’hospital de S. Juan de Dios), el Juan José i el seu germà Tito (mig burgesos
perquè els seus pares tenien una botiga de calçats), l’Enrique el Ros (fill de vídua), el
Ginés, el seu germà Ñoño i el Manzano (que tenia un germà carterista a qui tots teníem
una por admirativa ja que als 18 anys dirigia una banda de lladres formada per gent més
gran que ell). D’entre ells el grupet amb qui més amistat tenia era el format pels dos Enrics
i el Miquel.
Al cap d’uns quants mesos de la tornada a Barcelona i amb 13 anys complerts vaig
començar a treballar d’aprenent de sabater en un petit taller. Al principi només feia
encàrrecs, però al cap d’unes setmanes ja em feien clavar claus a les soles de les sabates
que un operari havia embastat prèviament. Doña Maria i el seu fill van dir als meus pares
que era una llàstima que deixés d’estudiar per anar a treballar de sabater. Però com que
va ser la feina que em va sortir i eren temps de molta necessitat ho vam aprofitar. Aquella
feina em va servir per posar mitges soles a les sabates dels pares i dels tiets.
D’ençà del retorn del Prat, el meu pare va trobar feina de peó en una fundició de ferro
colat que es deia Fundiciones Zamora i estava a l’Hospitalet de Llobregat. El amo, Sr.
Zamora, es va associar amb un constructor de maquinaria per a l’industria chacinera que
es deia Baró. Aquest era un home bastant putero que s’havia mig arruïnat darrera les
faldilles. Va arribar a deure tantes peles al Zamora que per poder cobrar, aquestes
pessetes, es va haver d’associar amb ell i crear la nova indústria Barzamo. Explico tot
això perquè el meu pare en saber que el Sr. Zamora tenia un taller mecànic li va demanar
que quan hi hagués un lloc d’aprenent que pensés en el seu fill, que era jo. Em mancaven
uns mesos per complir els 14 anys quan em van avisar per anar a treballar d’aprenent de
mecànic. Al començar a treballar a Barzamo es va tornar a accelerar la meva vida al temps
que disposava d’uns cèntims pel meu esbarjo. Ocupava els dies des de les 8 del mati fins
a les 9 del vespre que sortia de l’Escola Industrial. Dissabtes i diumenges anava amb els
amics a jugar a billar al bar Sants que llavors es deia Las Palmeras. Vaig aprendre molt
de pressa a fer caramboles i era un dels “bons” en aquest joc. Guanyava tots els meus
companys i els clients habituals, excepte a 4 o 5 que em guanyaven amb claredat. A l’estiu
cada diumenge matí anàvem a la platja de la Barceloneta. Hi havia tot un seguit de casetes
on per una pesseta et canviaves la roba i te la guardaven. Et donaven una fitxa amb un
número i en posaven una altra amb el mateix número al penja-robes. En aquells temps a
la Barceloneta hi havia el sector de les piscines, que era de pagament: banys Orientals,
Sant Sebastià, etc. i al tros de platja que comprenia aquests banys només hi podien anar
els que havien pagat el preu de les piscines. Nosaltres anàvem a la platja lliure i
caminàvem per la sorra fins al començament de la privada, on hi havien unes xarxes
metàl·liques que s’endinsaven uns 25 metres en l’aigua. Nosaltres les passàvem nedant i
anàvem a banyar-nos a les piscines de Sant Sebastià on hi havia un tobogan en un extrem
i una palanca a l’altre. Jo era bon nedador, però llençar-me de la palanca em feia por i
només em tirava de la més baixa. De vegades els vigilants, veient la pinta que fèiem, ens
demanaven la fitxa i quan els ensenyàvem ens fotien fora.
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CAPÍTOL II
L’adolescència

Ja anàvem a les festes majors que començaven a l’estiu i acabaven a la tardor fent la volta
a tots els barris de la ciutat. Els veïns que millor ho organitzaven i que més bé guarnien
els carrers eren els de Gràcia i els de Sants, encara que Hostafrancs, Sant Andreu,
Guinardó, etc. també ho feien molt bé. La nostra participació en les festes era visitar els
carrers valorant els més ben guarnits, escoltar les orquestres per fer-ne la critica i mirar
les xavales per alabar pits, cuixes i bellesa en general. Ens fotíem un fart de caminar i de
vegades el Miguel m’agafava i es marcava uns passos de ball. No érem capaços de treure
a ballar les noies, tant perquè no en sabíem de ballar, com per la timidesa dels qui entren
en l’adolescència.
Un dia vingué l’Enrique, el Ros, i ens digué: Nois, he conegut un capellà, Mossèn Pere, i
un grup de xicots treballadors que tenen un concepte diferent i meravellós de la vida.
Formen la JOC, Joventut Obrera Cristiana. No són carques, no us penseu que es passen
la vida resant. Res d’això! Organitzen excursions, seminaris de discussió, visites a
museus. Tenen una marxa que comparada amb el que fem nosaltres m’adono que som
uns estaquirots. Veniu i els coneixereu! No tingueu por que si no voleu no haureu d’anar
a missa. I així, l’un darrera l’altra vam anar a conèixer a Mossèn Pere, el qual era un
capellà alt i prim amb un cor com el dels veritables apòstols i que s’havia pres tan
seriosament la caritat que casa seva sempre era plena d’indigents i no menjava perquè ho
fessin els més necessitats.
Vivien en una casa a la carretera de Sants, prop del carrer Badal. I en els baixos, el pare
del Mossèn treballava fent rodes de carro, barrils, etc., forjava i soldava. Ho consentia tot
al seu fill, però, de vegades s’adonava que li havien robat eines o cèntims i començava a
renegar de tal manera que jo no recordo haver sentit mai a ningú que tingués un repertori
tan extens de renecs, i evidentment els més mal parats sempre eren la Verge Maria, Déu
i Jesucrist. Quan el fill sentia renegar al seu pare el primer que deia era: “Ai, Déu meu!
El pare ja ha destapat la caixa dels trons! I anava corrent a calmar-lo: “Pare, pare, no
digueu això que després us penedireu! Calmeu-vos que aquestes criatures que us han fet
això ja en tenen prou amb la seva desgracia!”
A la casa de Mossèn Pere fèiem reunions on tractàvem de les condicions de treball, de la
dignitat obrera, de la manca de drets de la classe obrera i com és clar de la Gràcia de Déu;
d’aquest aspecte se’n cuidava personalment Mossèn Pere, i ens feia assumir l’obligació
d’anar a missa cada diumenge. Va ser ell qui ens va fer néixer ganes d’assistir a uns
exercicis espirituals que estaven preparant. Es tractava de passar 5 dies complerts en una
torre-convent situada a la Bonanova. Quan vaig demanar permís a la feina, me’l van
donar, però el Sr. Zamora va dir al meu pare que no creia que jo tingués vocació
eclesiàstica. Els meus pares no en van fer massa cas i ho van deixar a la meva elecció.
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Aquests dies passats amb “la gràcia de Déu” van ser de conferències, de resos, de misses
i també de jocs. Aquest reforçament de les meves creences no va ser definitiu, ja que més
endavant em vaig anar apartant de la JOC i de l’església.
Mentre, vivíem dies de confirmació ideològica. Solis Ruiz, Ministro Secretario General
del Movimiento, venia a Barcelona i a tots els treballadors ens donaven festa perquè
anéssim a aplaudir-lo al Palau d’Esports. A Barzamo també vam fer festa, però la majoria
vam anar a casa.
Al taller érem 8 o 10: l’Olaya, el Quimet, el Vila, el Manolo a qui deien el fill de l’amo,
el Paco aprenent com jo, el Monpeó que era l’encarregat, el Manyo, de qui no recordo el
nom ja que tots el coneixíem per dit sobrenom, jo mateix i l’escrivent Ambrosio a qui
també deien el fill de l’amo perquè mentre el Manolo era fill legítim del Sr. Baró i de la
seva esposa, l’Ambrosio era fill seu i d’una de les seves amants. El Manolo tenia tres anys
més que jo i era molt aficionat a fer teatre, junt amb la seva germana Amparo. La
diferència, però, era que aquesta hi vivia del teatre i ell no; fins i tot avui dia se la pot
veure de tant en tant a televisió, en canvi el seu germà sempre ha treballat de mecànic. Va
ser ell qui em va ensenyar l’ofici de torner i també la forja de les eines d’acer ràpid que
llavors construíem els mateixos torners.
El Manyo era ajustador-muntador. Tenia moltes ganes de prosperar i veia que a Barcelona
no podia ser. Llavors va preparar un viatge a Sud-Amèrica pensant que allà podria fer-se
ric. I com que jo anava a l’Escola del Treball i entre d’altres assignatures feia dibuix
industrial, em va demanar que li copiés tots els plànols de les màquines que construíem a
Barzamo. Ell em passava les carpetes i jo els hi vaig fer tots. Anys desprès vaig saber que
no li van servir per res ja que a Veneçuela va treballar del que va poder, però d’establirse, res de res. Al cap d’un parell o tres d’anys va voler tornar, però com que no tenia
diners passava setmanes i més setmanes fent cua per agafar un vaixell de tornada i mai
no li tocava... L’atzar, però, va voler que d’una manera o d’altra el Manyo complís el
programa que l’havia portat a ultramar: Ell era molt afeccionat a jugar als gossos. A
Barcelona anava dos o tres cops per setmana al canòdrom que hi havia prop de la plaça
d’Espanya i jugava a les curses de gossos. Dons bé a Veneçuela totes les setmanes feien
curses de cavalls i allí continuant amb la seva afecció a jugar, en una cursa va guanyar
una quantitat molt important de diners; tan important que el va permetre viure de renda
la resta de la seva vida. Des del moment en que va guanyar aquests cèntims, els bancs es
van fer merda per a servir-lo i trobar-li bitllet per tornar a Barcelona. Va tenir la gentilesa
de venir a veure’m i agrair-me el servei que li vaig fer encara que no li hagués fet falta.
Barzamo estava al carrer de S. Climent entre els carrers de la Cera i S. Antonio Abad. Jo
vivia al carrer Roger de Sants, l’Olaya al carrer Galileo, el Quimet per la plaça del Niño
i el Manyo al carrer Arizala. I tots quatre tornàvem a casa a peu per estalviar els 10
cèntims que costava el tramvia.
Cada any per Nadal, els aprenents felicitàvem les festes als operaris i tots ens donaven
una propina en metàl·lic. Tots menys l’Olaya ja que com que aquest home era un gran
afeccionat al futbol, era culé fins al coll, soci de tota la vida i en comptes de donar-me
cèntims em convidava a anar al camp del Barça, que estava al carrer Galileo. Ell ja tenia
les entrades comprades i quan passava amb la safata, em mirava maliciosament i somrient
posava damunt l’entrada pel futbol. La veritat, però, es que jo hauria preferit més que em
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donés cèntims en lloc de convidar-me al futbol, però no li ho podia dir ja que això hauria
estat un gran disgust per a ell.
Jo vaig començar a treballar a Barzamo l’any 1946, uns mesos abans de complir 14 anys.
Continuava havent-hi fam al país i els meus desitjos eren d’anar de reparació amb el
Quimet o el Vila a les cansaladeries perquè quan acabàvem gairebé sempre ens
preparaven un paquet amb botifarres, fuets o cansalades. L’operari ho repartia amb mi i
a casa ens “posàvem les botes”.
En aquest taller vaig descobrir les dones despullades i tota mena de relació dels sexes. Va
ser l’Ambrosio, l’escrivent, el qual tenia connexions amb gent que es dedicava al negoci
de la prostitució i cada dos per tres portava al taller col·leccions de fotos de dones
despullades amb tota mena de posicions. Les ensenyava als operaris, i les venia a qui en
volia. Un cop jo li vaig demanar que me’n vengués una, i, desprès de pregar-li molt me
la vendre. Per a mi era com un trofeu que ensenyava a tots els meus amics del barri.
Quan feia dos anys que treballava a Barzamo el Sr. Zamora es va “menjar” una altra
indústria amb problemes. Es tractava d’una empresa que construïa butaques per a dentista.
Al nostre taller va venir a treballar part del personal de l’empresa en fallida, entre el qual
hi havia els germans Mateo i Ignacio, a qui nosaltres dèiem “los hermanos sillones” ja
que eren els únics castellans del taller junt amb el Paco, l’altre aprenent. Els dos germans
eren ajustadors-muntadors i els torners els fèiem les peces. Aquest nou negoci ens va
portar molta feina i de més precisió que la que fèiem ja que les butaques portaven un
mecanisme hidràulic d’elevació que havíem de treballar amb molta cura.
Amb l’Ignacio ja érem quatre xicots joves i encara que el més petit era jo no va ser cap
problema perquè hi hagués una bona amistat. A l’estiu, al migdia anàvem de vegades a
dinar a la platja de la Barceloneta. Ens portàvem el dinar de casa, agafàvem el tramvia 57
i baixàvem a la plaça Palau. Ens banyàvem, dinàvem i a dos quarts de tres tornàvem a la
feina.
A l’Ignacio li agradava molt anar a les revistes que feien als teatres del Paral·lel i ens
conquistava al Manolo i a mi perquè l’acompanyéssim. Recordo haver anat a veure a la
Carmen del Lirio super-vedet de l’època, els vienesos Kaps and Johan, etc.
Mentre a la feina havia iniciat aquestes noves amistats, al barri continuava amb els amics
de sempre. Un dia el Ros, l’Enrique, el seu germà Pere, que era tres anys més gran que
nosaltres, i jo vam anar caminant a Vallvidrera per banyar-nos al llac que encara avui
existeix dalt la muntanya. El Ros i jo érem bons nedadors, l’Enrique nadava molt poc i el
seu germà Pere deia que en sabia molt. Jo em vaig tirar a l’aigua, vaig travessar el llac,
vaig fer mitja volta i vaig tornar a la vora amb els companys. El Ros va fer el mateix;
seguidament es tirà el Pere volent imitar-nos i de tornada en arribar al bell mig del llac el
Pere ens mirà i començà a demanar auxili. Al principi pensàvem que feia broma, però
veient que anava de bo, jo digué al Pere amb molta autoritat: “Tranquil, no et cansis, moute només per no enfonsar-te que ara venim nosaltres!” Ens vam tirar el Ros i jo i quan
vam arribar al seu costat li vam fer posar una mà a la meva espatlla i l’altra a la del Ros i
nedant poc a poc el vam portar a la vora on el seu germà ens esperava amb el cor encongit.
D’aquella “proesa” se’n va parlar molt al barri ja que tant el Pere com el seu germà es
van encarregar de dir-ho a tothom...
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Un altre episodi que considero interesant va ser la immersió de la família en un grup
espiritista bastant nombrós. No sé quin va ser el vehicle que va propiciar el contacte. Ara
penso que la manca de llibertats que patíem, junt amb les trobades semiclandestines en
què es produïen les reunions, van ser els factors determinants que tant la mare com els
meus tios s’hi aboquessin completament. Fins i tot jo vaig assistir a algunes d’aquelles
reunions on es demanava silenci i concentració. Al cap d’un moment d’estar concentrats
s’alçava una veu entre els assistents que deia més o menys: “Germans, ja veig la llum, ja
he tornat, ja estic entre vosaltres.” I començava una intervenció en què ens parlava de fets
importants succeïts arreu del món, o de la felicitat que gaudien les ànimes que com ella
estaven al costat del Pare Etern. El cas és que els “mèdiums”, així s’anomenava als qui
s’adormien, feien un esforç tan gran que quan es despertaven i tornaven a la normalitat
estaven tots suats i se’ls veia amb un gran cansament.
La mare em preguntava si sentia quelcom d’especial, però per més que m’esforcés jo no
sentia res. El tiet Antonet i la tieta Conxita van dir que en algunes sessions havien estat a
punt d’adormir-se. Un dia la família va voler fer una sessió “extra”, es a dir a part del
grup. Llavors ens vam reunir els meus pares i els meus tiets en una habitació de casa:
Vam fer el que ja sabíem: concentració i silenci. Al cap d’uns minuts el tiet Antonet es
congestionà i s’exclamà: “Vinc de molt lluny germans i entre vosaltres em sento molt ben
rebut i puc parlar lliurament”. Va dir que era l’esperit d’un gran home, vam deduir que se
sentia Napoleó o un dels seus generals i vam ser testimonis d’una intervenció sobre la
historia de la conquesta napoleònica, avalada amb un conjunt de dades i de noms que estic
segur que corresponien a la Historia. Va estar parlant una mitja hora i quan va acabar
estava extenuat i la suor li corria per la cara. Jo que soc molt escèptic en aquestes coses
mai he arribat a comprendre el que passa en realitat. Penso que les persones que entren
en aquest estat, el seu cervell (encara que inconscientment) fa un esforç tan enorme
buscant informació que quan tornen a l’estat natural es troben amb un gran cansament. El
cert es que aquestes sessions anaven minvant la salut del tiet Antonet.
Entre reunió i reunió la tieta Conxita va tornar a recaure i la van ingressar a la clínica amb
grans dolors. Ella només demanava que l’operés el Dr. Maurí, metge en què tenia una
gran confiança. Li van fer moltes proves i a la fi la van operar; va ser una operació molt
ràpida ja que només obrir-la li van trobar un càncer que ja havia fet metàstasi i naturalment
van tornar a tancar-la sense fer-li res. Quan es va despertar la meva mare estava al seu
costat i la tieta li va dir: “Maria per què m’heu fet tornar aquí? Jo estava molt bé, era feliç,
hi havia molta llum i no em feia mal res, deixeu-me marxar”. La mare va tornar a casa
desconsolada i ens va dir que ja ens podíem acomiadar tots de la tieta, perquè li quedaven
pocs dies de vida. Al morir les monges van dir: “Pobreta, tenia molt de mal, s’havia de
queixar per força. Ara ja descansa i Déu nostre Senyor la cridarà al seu costat”. Per
primera vegada en la meva vida vaig presidir un enterrament al costat dels meus pares.
Els meus amics em van acompanyar en el sentiment mentre jo els deia que per a mi havia
estat una segona mare, molt més que una tia.
Al cap d’uns mesos de morir la tieta Conxita jo vaig complir 18 anys i vaig demanar al
Sr. Zamora que em donés la categoria professional d’operari. Em va contestar que tingués
una mica de paciència, que tot arribaria. Als 18 anys no se’n te de paciència i jo ja tenia
previst anar a treballar a la fàbrica de motos Sanglas, on havia fet una prova i m’havien
acceptat.
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Treballar a la Sanglas va significar per a mi un canvi important en els meus costums
laborals. En primer lloc vaig deixar una feina que podríem dir artesanal, per anar a una
fàbrica on el treball es feia en sèrie. Sort que allí treballava de torner un company meu de
l’Escola Industrial que es deia Alarcós, el qual em va ajudar molt a adaptar-me a les noves
tècniques del treball en sèrie. Al començament no podia aconseguir els temps de
fabricació i perdia quasi totes les “primes”, però aviat vaig poder defensar-me millor. En
aquesta nova empresa hi vaig passar un any que va representar molt per a mi: Vaig
aprendre a treballar en sèrie, vaig conèixer tot tipus de màquines ja que el Sr. Sanglas em
va demanar que com que estudiava a l’Escola Industrial, treballés en una rectificadora i
més endavant en un grup de màquines de dentar pinyons. I com que a mi m’interessava
aprendre tot el que fos sobre la mecànica vaig acceptar-ho i em vaig familiaritzar amb la
tecnologia del moment.
Al cap de poc temps de estar jo a la Sanglas, va entrar a treballar d’aprenent un xicot que
es deia Carles Caballé de qui em vaig fer molt amic. Em va explicar que tenia una germana
que estudiava cant i que si jo volia un dia aniríem a casa seva i la coneixeria. Un dissabte
al migdia, després de plegar de treballar, vam anar a casa d’en Carles, que vivia a
Badalona, i em va presentar a la seva mare i a la seva germana Montserrat. La Montserrat
em va semblar una xicota molt bonica i quan el seu germà li va demanar que cantés
quelcom i ella va cantar un llarg fragment de “Cançó d’Amor i de Guerra”, li vaig
pronosticar que seria cantant i que tindria molta fama. No em vaig equivocar ja que des
de fa molts anys Montserrat Caballé es una diva del “bel canto”, coneguda arreu del món.
El Carles em va explicar que no tenien pare i que la seva mare es feia un fart de treballar
per guanyar cèntims i ajudar a pagar les classes de la seva germana. Sa mare em va dir
que tenien la gran sort que unes persones molt influents l’ajudaven a pagar les classes del
Conservatori i que si tot anava bé podria acabar els estudis… El que jo no podia pensar
llavors es que l’estilitzat i ben modelat cos de la Montserrat arribés a transformar-se en
un cos de 103 quilos, com pesa actualment. Quan la vaig conèixer tenia 18 anys, els
mateixos que jo, estava prima i era molt maca. Jo no tenia novia i aquella trobada va servir
perquè durant una temporada pensés en ella i preguntés quasi cada dia al seu germà com
anaven les classes i tot el referent a ella. Al cap d’uns mesos, però, vaig baixar dels núvols
i m’ho vaig treure del cap.
Al començar a treballar a la Sanglas vaig conquistar els meus pares perquè em compressin
una bicicleta i així aniria a la feina amb més comoditat i més de pressa. Quan la vaig
aconseguir anava des del carrer Roger, de Sants, fins al carrer Selva de Mar, de Badalona,
on era la fàbrica. Potser hi havia uns 10 Km. i trigava una mitja hora.
Tenir “bici”, igual que el meu company Alarcós, va propiciar que organitzéssim algunes
excursions. Recordo una que vam fer a Blanes, un diumenge, en que anàvem els dos sols,
per banyar-nos a la Costa Brava. Vam sortir de Barcelona a les sis del matí i quan feia un
parell d’hores que pedalàvem jo estava rebentat amb una “pájara” que no em deixava
moure. El meu company m’esperava. De vegades m’empentava o baixàvem de la
bicicleta i reposàvem una estona a la vora de la carretera. El cas es que amb penes i treballs
vam arribar a una platja de Blanes que es diu Santa Cristina. Ens vam banyar, vam dinar,
vam reposar un parell d’hores i vam tornar cap a casa. I sembla mentida el que són
aquestes coses de la bicicleta: El haver-me banyat i alimentat em va fer un efecte
reconstituent que em va deixar com nou i tornant cap a casa corria que me les pelava, en
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canvi al company Alarcós es veu que li va fer l’efecte contrari ja que no podia amb la
seva ànima i era jo el que l’havia d’esperar i empentar.
Altres fets de la meva estada a Sanglas van ser protagonitzats per del Toro i per Mario.
Del Toro era un torner que ja hi treballava quan jo hi vaig entrar. Tenia la meva edat i
jugava a futbol en un equip del seu barri. Feia uns mesos que jo també jugava a futbol
amb l’Estrella de Sants, equip que vam crear al nostre barri i que dirigia i entrenava un
veí del carrer Jaume Roig que estava casat i tenia un fill. El nostre equip participava en
un torneig entre barris, però no destacava entre els millors. De totes maneres jo em creia
un gran futbolista i sempre li deia a del Toro que quan al seu equip li manqués un bon
jugador, que m’avisés. Doncs un dia l’amic del Toro em va dir que el diumenge vinent
els mancava un jugador i que jo tenia la meva oportunitat. En arribar el diumenge els nous
companys em van rebre amb molta simpatia i l’entrenador em va col·locar com a davanter
dreta. D’aquest partit que vam perdre per la mínima, recordo el ridícul que vaig fer, ja
que jo era el que pitjor jugava de tots ells. No cal dir que no em van cridar mai més.
En Mario era un company de la JOC que va venir a la Sanglas quan jo feia uns mesos que
hi treballava. També era torner de professió com nosaltres. Tenia una gran afició a tocar
l’harmònica i ho feia molt bé. Era un especialista de l’harmònica cromàtica i dels baixos
d’acompanyament; també un gran entusiasta de la música clàssica. (Ell em va fer néixer
l’afició per l’harmònica. Me’n vaig comprar una i em donava lliçons). Va crear un
conjunt, tocaven a la ràdio i en festes privades. En Mario era l’ànima del conjunt, qui més
en sabia i el de més autoritat. Però en Mario tenia mal caràcter i molt d’amor propi. Jo no
sé exactament el que va passar perquè deixés el conjunt, només sé que un dia em va dir
que s’havien enfadat i se n’havia anat. Mesos després se’n va penedir perquè el grup que
ell va crear i va ensenyar, havia guanyat el campionat mundial de conjunts d’harmònica
i els seus components havien pujat molts graons en l’escala del reconeixement social i
eren molt ben pagats per anar a tocar per tot el món. Poc temps després el Mario se’n va
anar de la Sanglas i només vaig saber-ne petites referències que em van fer amics comuns.
A mi, però, em va quedar l’afició per l’harmònica i aprofitava totes les estones lliures per
a tocar-la. Llavors jo treballava en un grup de màquines de dentar pinyons i quan les
carregava i les posava en marxa tenia una passada que durava més d’una hora. Jo
empleava aquesta hora per, mig tapat entre les màquines i els armaris, entrenar-me a tocar
l’harmònica. Un dia el germà gran dels Sanglas passejava pel taller i em va donar un
espant de mort quan se’m va acostar sense que jo me n’adonés i em va dir: “No bufi tant
que li farà mal als pulmons”. Des d’aquell mateix moment entrenar-me a la feina es va
acabar.
L’encarregat del taller es deia Sr. Fabios, vivia en una casa que hi havia a la mateixa
fàbrica. Era un home baix, grosset i molt simpàtic que es passava els dies i les setmanes
xiulant Serenata de Shubert. Doncs a aquest home li vam demanar que l’empresa donés
roba de treball. (Era a principis dels 50, els treballadors començaven a reivindicar millores
i a mi em van convèncer els més grans que com a jove i decidit ho demanés en nom de
tots). Quan li ho vaig plantejar el Sr. Fabios es va posar a bufar com una màquina de tren,
em va dir que ell no pintava res, que si volia que li digués al Sr. Fermín, director de la
fàbrica. Jo li vaig contestar que em demanés una entrevista. Els companys al saber-ho van
voler que reclamés també millores salarials i jo em vaig comprometre a exigir roba de
treball per a tothom i augment de sou per a un jove del taller. Quan em va rebre el Sr.
Fermín li vaig plantejar les reivindicacions. Ell em va respondre que tindria en compte
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procurar-nos roba de treball per a tothom, però que fos l’interessat qui li demanés
l’augment de sou ja que jo no n’havia de fotre res.
Mentre treballava a la Sanglas vaig acabar els estudis de Mestre Industrial i amb tots els
companys i un professor vam fer el viatge de fi de curs, que des de feia un any estàvem
preparant. L’itinerari era: Bilbao, Sant Sebastià i Madrid. Seria la primera vegada de la
meva vida que passaria deu dies fora de casa i això tenia el seu atractiu ja que era la prova
que podia viure sense els pares, igual que els ocells quan comencen a volar. Durant els
llargs viatges i gràcies a l’experiència que havia adquirit amb els companys de la JOC
quan fèiem excursions, vaig ser un animador excepcional del grup, mobilitzant i fent
intervenir tothom fins i tot els companys més tímids. Vaig rebre felicitacions dels
companys més destacats com en Pau Llaurador i Álvarez Paz, que eren els líders de la
promoció.
En arribar a Bilbao ens vam instal·lar en una pensió del carrer de l’Arenal, prop de la ria.
I des d’allí vam fer les visites a Euscalduna i Astilleros, dues de les empreses més
importants del nord. A Astilleros hi treballaven llavors 5.000 obrers en condicions molt
precàries ja que la taxa d’accidents era tan alta que es calculava que moria un treballador
diàriament.
Els dies que no teníem visites anàvem a conèixer Bilbao i a divertir-nos. Així vam anar a
Nuestra Señora de Begoña que està dalt d’una muntanya semblant a Montjuïc, encara que
no tan gran: Hi havia una espècie de “chiringuito” on feien música i es ballava. A tots
nosaltres que veníem de Barcelona ens va semblar molt estrany que els homes estiguessin
quasi tots al taulell bevent “chatos” de vi o sidra i les noies ballant entre elles. Nosaltres
vam anar a la pista a treure a ballar les noies i aquestes no es feien pregar, més aviat
contentes de poder ballar amb nois. També vam anar a Santurce, on arribaven les barques
plenes de sardines, i allà mateix tenien uns focs amb molta brasa on en uns minuts et
servien cuites les que demanaves.
Des de Bilbao vam anar a Sant Sebastià, on vam visitar el Monte Igueldo, ens vam banyar
a la Concha i els que van voler van anar a Irún a visitar la fàbrica d’armes Star. Deien que
els havien deixat disparar amb metralladora dins el túnel de proves.
De Sant Sebastià vam anar a Madrid, vam visitar la ciutat, el parc del Retiro, la Casa de
Campo, etc. i els qui encara els quedaven cèntims van anar a visitar l’Escorial. Jo no hi
vaig poder anar perquè ja havia acabat els recursos.
En acabar el viatge vam prometre que estaríem en contacte i que almenys un cop l’any
ens reuniríem per recordar la nostra amistat. Va ser l’última vegada que els vaig veure ja
que quan vaig anar a preparar els papers per a presentar-me a la revàlida hi havia una
lletra canviada a la meva fe de naixement i l’Escola del treball no em va voler inscriure
fins que arreglés l’error. Ho vaig fer corregir, però no vaig arribar-hi a temps per a
l’examen i poques setmanes després em van cridar a la “mili”. Quan vaig tornar ja era
massa tard per a presentar-me a un examen perquè havia oblidat la major part del que
havia estudiat. Més endavant vaig trobar companys associats al Col·legi de Mestres
Industrials que em deien qui hi anés, que seria interessant per a mi. El cas es que mai vaig
anar-hi i poc a poc vaig perdre el rastre de tots els meus companys de l’Escola Industrial.
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Havien passat uns mesos des de la mort de la tieta Conxita i el seu marit Esteve va iniciar
relacions amb una cosina de la meva mare que es deia Pilar i era vídua amb un fill d’uns
dotze anys. Encara no feia un any que havíem enterrat la meva tieta quan l’Esteve i la
Pilar es van casar i es van instal·lar amb nosaltres. Poques setmanes després van començar
els problemes ja que la Pilar volia viure sola amb el seu marit i nosaltres els fèiem nosa.
La Pilar punxava l’Esteve perquè ens fotés fora ja que com que el pis l’havia aconseguit
un germà seu, li semblava que hi tenia més dret que nosaltres. La meva mare va fer
intervenir el germà de l’Esteve i aquest va ser honest i va dir que el pis l’havia llogat per
a les dues famílies i que tant el seu germà com nosaltres hi teníem el mateix dret. Això
va trastocar els plans de la Pilar, que no va deixar de punxar el seu marit i més ara que
s’havia quedat embarassada.
Al menjador de casa hi havia una taula gran de la tieta Conxita i el seu marit, en què
sempre havíem menjat tots plegats. Doncs al cap de poc temps d’estar casat de nou
l’Esteve va començar a ocupar la taula amb tota mena de trastos per anar fotent-nos fora.
L’estratègia dels meus pares va ser anar-nos estrenyent, anar-nos encongint i finalment,
aprofitant que estaven sols a casa, van treure una taula que tenien plegada a l’habitació i
la van posar a continuació de l’altra, apartant-la una mica per fer-hi lloc. Quan l’Esteve
va venir i va veure la taula la va apartar i va deixar la seva al mateix lloc on era abans.
Llavors es va aixecar el meu pare i amb un “em cago en Déu” i amb els ulls fora les
òrbites va fotre una forta empenta a les taules, les va posar on eren mirant amb
desafiament l’Esteve. L’endemà la Pilar deia a la meva mare que el seu marit no tenia
collons perquè si no nosaltres ja no estaríem allí. A partir d’aquest dia van dialogar les
dues cosines i van arribar a un acord: Menjaríem a la nostra taula, ens respectaríem les
dues famílies, començaríem a buscar un pis que ens interessés i quan el trobéssim ells ens
ajudarien a pagar l’entrada i ens n’aniríem. Aquest va ser el gran canvi que es va produir
després de la mort de la tieta Conxita: De viure juntes dues germanes que s’estimaven i
s’ajudaven, van passar a viure al mateix pis dues cosines que no tenien res en comú.
Encara, però, van passar dos anys abans de trobar pis i marxar.

Anècdotes del carrer Roger:
Un dia em mirava l’avi Jaume (tenia 8 o 9 anys) i vaig dir amb força: “Mama, mira l’avi,
té orelles de burro”. Encara s’escoltava la paraula burro quan la mare em plantava una
bufetada a la galta.
La meva germana que no tenia la més mínima simpatia per l’Esteve, ans al contrari, quan
parlava d’ell deia “el mellao” ja que tenia piorrea i li mancaven dents. L’Esteve es feia
pets a tot hora, encara que mengéssim, i la meva germana no es podia aguantar i li dea
“porc fastigós”.
Una vegada posant oli al seu plat de patates, la meva germana va decantar massa el setrill
i el tap va caure dins el suc de les patates. Vam començar a riure amb tantes ganes que
només vam poder deixar de fer-ho quan la mare ens va fotre un parell de clatellades. Va
durar mesos i fins i tot anys que a l’hora de menjar sols feia falta anomenar el “tap de
l’oli” per esclatar en un concert de rialles, que només s’acabaven quan la mare es posava
“flamenca”.

20

© Familia Folch-Rísquez. Aquesta versió ha estat autoritzada exclusivament perquè la Taula de
Nou Barris per la República faci difusió a la seva pàgina web i afavorir les tasques d'investigació

El tiet Antonet havia estat una persona amb molta alegria i una gran vitalitat. Va conèixer
la que seria la seva dona quan aquesta era molt jove, i es va enamorar d’ell fins a perdre
el seny. Es van casar molt joves i aviat va néixer el seu fill Jordi.
El tiet era un gran idealista, estava afiliat a la CNT i tenia unes idees de la vida molt
liberals. Va anar a lluitar per la República amb el cor inflamat de justícia i solidaritat per
a tots. El que li va passar al front d’Aragó havia de ser molt gruixut perquè arribés a
desertar. Mai ningú ho va saber, però el que tots vam veure va ser el canvi que es va
produir en ell: Qui havia estat esperança, fe i alegria es va convertir en buidor i desengany.
En acabar la guerra va ser empresonat una temporada i quan va sortir de la presó va anar
a treballar amb un conegut seu a qui deien el “boter”, suposo que perquè entre altres coses
feia botes en un petit taller que havia muntat. Quan feia uns anys que treballava amb ell,
entre la meva família va córrer el rumor que es feia amb la dona del “boter”. La tieta
Genoveva, la seva dona, era una persona molt ignorant, molt possessiva, però amb una
gran virtut, l’amor cec que tenia al seu marit. Aquest desig de possessió i d’anar sempre
darrera d’ell, va fer que de mica en mica el tiet l’anés avorrint, apartant-se d’ella i buscant
la “dona perfecta”, espiritual, intel·ligent, dòcil i entregada quan fos l’hora. La tieta
Genoveva que s’adonava que el seu marit cada cop era més lluny es posava gelosa com
una lloba. Enmig de tot això les cada vegada més freqüents sessions d’espiritisme.
Aquestes sessions van propiciar que el tiet conegués una senyora molt guapa, casada,
sense fills, amb un pobre home que es passava la vida al bar abandonant aquell monument
de dona. Aquest conjunt de circumstàncies van determinar que l’afinitat entre el tiet i la
senyora Paca fos cada dia més íntima, fins que el tiet va arribar a deixar dona i fill per
anar a viure prop de l’altra. Dins la família es va crear una situació de malestar i nervis.
La tieta Genoveva venia amb el seu fill a demanar ajut als seus cunyats. La mare quan va
saber la historia va dir que aniria a parlar amb el seu germà. L’endemà em va agafar de
la mà i tots dos vam anar a casa de la Paca, que vivia prop de casa nostre. La mare va
trucar i va sortir el tiet Antonet (Va dir la mare, després, que portava a la cara marques de
petons) i li va dir que no era home qui abandonava fill i dona, que tornés a casa amb els
seus si volia continuar tenint família, que quan li passés el caprici d’aquesta dona
s’adonaria del que havia perdut, etc., etc. El tiet va contestar a la seva germana que estaven
tots molt equivocats, que el que l’unia a aquesta dona era l’amor a Déu, l’espiritualitat i
la fe que tots dos sentien, però que no li havia posat la mà damunt, que per ell era com
una germana. El cas es que no es van convèncer, la mare deia després que va ser el putot
de la Paca qui va portar el seu germà a aquesta situació. El matrimoni tenia una parada de
fira i anava a les festes majors dels pobles per guanyar-se la vida, el tiet anava amb ells.
Una vegada l’Emilio i jo els vam veure instal·lats a Sant Feliu en una festa major. Arran
de tot això el tiet va caure malalt i va ser ingressat en un hospital. No ens van voler dir
mai on era i no va voler que ningú de la família anés a veure’l. Vam saber la seva mort
quan ja feia mesos que estava enterrat, era l’any 1952. Fa uns dies parlava amb el meu
cosí Jordi i em deia que el seu pare li va escriure una lletra on s’adreçava a ell com el fill
de la seva dona, es a dir que no el reconeixia com a fill seu, traient-li fins i tot el cognom.
Tots aquests fets van conduir que els pares, sobretot la mare, s’allunyessin de les reunions
d’espiritisme i abandonessin per sempre aquesta fe.
Entre els companys de la JOC vaig conèixer a Miquel Juncadella del qual em vaig fer
amic inseparable. Vam intimar mitjançant uns cursos de francès que ell donava sense
cobrar res a tots els companys de la JOC que ho desitgessin. Feia aquests cursos dos cops
per setmana.
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El Miquel era perit industrial mecànic i tots els que el coneixien deien que era una persona
molt valenta i molt honesta. Treballava de cap de fabricació en una industria mecànica
quan va caure malalt del pit. L’amo de l’industria el va tractar a cos de rei. El va anar a
buscar a casa seva amb un cotxe i se’l va emportar a una torre que tenia a la muntanya,
on no li va mancar de res. Quan al Miquel li van donar l’alta, amb que estava curat i en
condicions d’anar a treballar, es va incorporar a la feina i llavors van començar els
problemes ja que el seu cap es veu que volia cobrar el que havia fet per ell i l’obligava a
intensificar l’explotació sobre els homes que dirigia. El Miquel no ho va poder suportar i
va marxar de l’empresa deixant bocabadats els qui treballaven amb ell i els qui el
coneixien ja que es guanyava molt bé la vida i estava molt ben considerat.
El Miquel era molt intel·ligent i tenia un sentit molt acusat de la música i de la poesia. Jo
vaig aprendre molt d’ell en el temps que vam sortir junts. A la nova empresa on va anar
a treballar també l’apreciaven molt. Havia ajudat a crear un grup excursionista anomenat
La Penya Amunt i Avall. Jo havia anat a diverses excursions amb ells i vaig poder veure
com li anaven al darrera les noies fadrines que treballaven amb ell. Aquesta amistat va
durar un parell o tres d’anys i es va acabar a requeriment seu davant unes recriminacions
que jo li vaig fer. Anys després estant jo a França vaig llegir a la Humanité que a
Barcelona la policia havia detingut al president de la HOAC, Miquel Juncadella.
Al poc d’acabar l’amistat amb el Miquel vaig conèixer l’Angel Edo i aviat vam ser grans
amics...
L’Angel havia estat uns anys al Seminari estudiant per a capellà, però ho va haver de
deixar a causa d’unes fortes migranyes que patia. Els metges van dir que era degut als
esforços d’estudiar. Va deixar el Seminari i es va integrar a la vida, diguem-ne normal.
Jo el vaig conèixer quan feia uns mesos que ja no estudiava. Possiblement la gran
diferència que hi havia entre ell i jo en tots els terrenys va fer que naixés una gran amistat
entre nosaltres. Amistat que en el meu cas continuo mantenint.
L’Edo em va ensenyar a jugar al dòmino, un dels pocs jocs que jo no coneixia, i com que
era bastant pallús em va explicar unes tècniques “legals” per saber quines fitxes teníem i
d’aquesta manera, poder guanyar alguna partida. A casa seva havien tingut una carboneria
i la van deixar per posar un local de dutxes públiques en un temps on es va posar de moda
la higiene corporal, i en aquest negoci es guanyaven la vida bastant bé.
Jo li vaig fer conèixer les sales de ball i aquest canvi de vida va ser molt important per a
ell. En sabia poc de ballar, però se sobreposava i anava adquirint voluntat i “savoir faire”.
Va arribar fins i tot a mig prendrem una amiga que vam conèixer al ball. Era una noia
bastant guapa i molt intel·ligent que estava amb una amiga menys agraciada, al saló de
ball Estudiantil, a la plaça Universitat. Jo vaig ballar tota la tarda amb la Rosita, qui em
va dir, entre altres coses, que estudiava i que els seus pares tenien una botiga de teixits.
L’Angel va ballar amb la seva amiga, que treballava d’infermera. En acabar el ball i
despedir-nos, ens van donar els telèfons i l’Angel i jo no en vam parlar més. A la setmana
següent el meu amic em va dir que havia telefonat a la Rosita, que havien sortit el
dimecres i que a ell l’interessava bastant. Jo em vaig mig emprenyar, li vaig dir que això
era una traïció. Em va contestar que ho deixava córrer, però que no volia que sortíssim
més amb elles ja que la infermera no li agradava. Mai més vam tornar a veure-les ni a
saber res d’elles.
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No recordo prou bé com va ser, però el cercle es va eixamplar amb l’ingrés d’un company
de l’Angel, ex-seminarista també. Es deia Odón Vázquez Sánchez i afegia: Espinosa de
los Monteros del Rey. Era un cordovès molt simpàtic que va deixar el Seminari perquè
deia que s’enfilava a les tapies del recinte per “piropejar” a les xavales, ja que sentia
debilitat per elles. Llavors va comprendre que si es feia capellà no seria capaç de viure
sense dones i creia que no era honest servir a Déu i a la carn al mateix temps. Va decidir
deixar el Seminari amb que va donar un gran disgust a la seva mare que s’havia proposat
vestir-lo de negre.
L’Odón tenia l’habilitat d’enrotllar-se les noies de dues en dues. Tenia un gran repertori
de “piropos” i una cara com el ciment armat per abordar les xavales. Quasi sempre se
sortia amb la seva lligant-se la xavala més guapa. Jo l’envejava per aquesta
habilitat i ell m’envejava a mi perquè jo sabia ballar i ell no. Sovint érem convençuts per
anar a passejar en lloc d’anar a ballar, ja que el carrer era el camp on li agradava jugar.
Parlava com una cotorra amb totes les dones que trobàvem i quan no n’hi havia filosofava
amb nosaltres com si fos en Sòcrates. Era una persona poc estable, anava d’un estat
eufòric a un altre de depressiu que anomenàvem “sidral”.
L’Odón i jo vam conèixer dues noies amb les quals sortírem en repetides ocasions. Vam
anar intimant i crec que les noies estaven bastant enamorades ja que ens besàvem i
acariciàvem com si fóssim promesos. El cas, però, és que jo estava a punt d’anar-me’n al
servei militar i no estava prou enamorat com per a comprometre’m seriosament. Anava
buscant ocasions per poder-la deixar sense traumes, però era covard i no m’atrevia a parlar
clar. Com que aquestes xicotes eren molt liberals, l’Odón i jo vam decidir portar-les a
mossèn Pere, i així els ho vam dir pensant que les espantaríem, però elles van decidir de
seguida anar a veure’l. Uns dies més tard les vam anar a buscar i les portàrem a casa del
mossèn qui quan ens va veure amb les noies va pujar escales amunt com un coet i no ens
va voler rebre. Jo vaig pujar per tractar de convèncer-lo, ja que com que havíem portat
les noies, quedaria molt malament si no parlava amb elles. El mossèn només deia: Avui
no, avui no, un altre dia!
Després d’anar a veure el mossèn les noies encara es van acostar més a nosaltres pensant
potser que, com que les havíem portat al capellà, eren una mica més de la família. En
canvi jo cada dia estava més decidit a trencar i amb més por per a fer-ho. Aleshores se’m
va acudir que ho podria fer l’Odón en lloc meu. Li vaig dir que el proper dia que havíem
d’anar a veure-les, jo no hi aniria, que ell digués a la meva (no recordo com es deia) que
l’endemà me n’anava a la “mili” i que en tot cas ja ens escriuríem. Em va contestar que
no em preocupés, que ho liquidaria en un tres i no res i que ell i jo ja ens trobaríem el dia
següent a la plaça de Catalunya i m’ho explicaria tot. A l’hora senyalada vaig anar al lloc
previst, veig l’Odón, el saludo i al mateix temps veig les dues noies que s’acosten. Jo vaig
creure’m morir. Em vaig quedar com un pollet remullat sense saber que dir. Al cap d’una
estona vaig reaccionar dient que no havia anat a l’última cita perquè marxava a la “mili”.
La noia amb llàgrimes als ulls em va fer un petó i es va acomiadar de mi desitjant-me un
bon servei militar. Em va donar una lliçó de valentia i honestedat. Quan em vaig quedar
sol amb l’Odón li vaig dir de tot i em va respondre que quan els va dir que jo no hi aniria
i que me n’anava a la “mili”, es van posar a plorar totes dues com dues Magdalenes i la
meva li va demanar per favor que volia tornar a veure’m encara que fos per última vegada,
i així ho va fer. Aquí es va acabar aquest episodi i als quatre o cinc dies vaig anar a fer de
soldat.
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Abans del que he explicat més amunt i quan feia quasi un any que treballava a la Sanglas,
l’organització de la fàbrica va canviar els sistemes de preu fet o primes, la qual cosa va
crear malestar entre els treballadors. Al mateix temps vaig saber que a la fàbrica de motos
Montesa demanaven personal. Vaig anar-hi a informar-me’n i les condicions em van
interessar. Vaig fer la prova seguidament i en ser acceptar amb la categoria d’oficial de
primera, em vaig acomiadar de l’altra empresa i vaig començar a treballar a Montesa.
Aquí, sense que jo ho sabés, havien de produir-se els fets més importants de la meva vida.
Estant a Montesa em vaig casar, aquí em vaig formar com a dirigent sindical, des d’aquí
vam fundar el sindicat de CCOO i treballant aquí me’n vaig anar a l’exili a França.
La prova que em van demanar va ser la de rectificador, era el que els feia falta. Jo en tenia
nocions adquirides a Sanglas i amb l’ajut de Robusté, un company molt maco de Montesa
vaig ser acceptat com he dit més amunt. Quan vaig començar a treballar a Montesa ja
havia complert els 20 anys i abans d’un any em sortejarien per anar a la “mili”, per tant
no hi arribaria a treballar 2 anys seguits.
L’any 1952 feia un any que Montesa havia estat traslladada al carrer Pamplona, ja que els
orígens d’aquesta empresa havien estat al carrer Còrsega on el Sr. Permanyer havia creat
una empresa que construïa gasògens per fer anar els cotxes a causa de les mancances de
gasolina. Més tard es va associar amb el Sr. Bultó i van fabricar la primera moto, la D 51,
que li deien la bicicleta. Als anys 50 va començar a Catalunya, molt tímidament, la
reindustrialització i aquestes primeres motos van tenir bona acollida.
Això va animar els Srs. Permanyer i Bultó a engrandir la fàbrica. Va ser quan la van
traslladar al carrer Pamplona i van emplear tècnics i personal qualificat, amb el propòsit
de la fabricació en sèrie de les motos Montesa. Només instal·lar-se a Pamplona, els
tècnics van idear un nou model, més estètic, més ràpid i més segur -en deien la brio 80-,
que es va començar a fabricar coincidint amb el meu ingrés.
A Montesa treballaven molt joves dels quals em vaig fer amic de seguida: el Robusté, el
Bufí, el Figuerola, el Barcia, el Pere Solé, el Sellés, etc. El Figuerola era administratiu i
treballava en una taula al taller-sèrie obrint i tancant butlletins per portar el control de les
feines. Aquest xicot estudiava idiomes i mantenia correspondència amb noies franceses i
angleses. Jo li vaig dir que demanés l’adreça d’una jove francesa que volgués escriure’s
amb un espanyol. Així ho va fer i al cap d’un mes em donava l’adreça de Mayte Irigoyen,
una xicota de la meva edat que vivia a St. Paul les Dax, al Sud-oest de França i estudiava
batxillerat. La tècnica que aplicàvem a la correspondència era la següent: Jo contestava
les seves lletres en francès, escrivia en castellà el que jo li explicava de nou i corregia el
que ella m’havia escrit en castellà. La Mayte feia el mateix amb les meves lletres. Els
primers temps van ser per anar-nos coneixent. Bescanviàvem fotografies nostres, ens
fèiem preguntes sobre els nostres gustos i les nostres aficions, ens enviàvem postals dels
nostres respectius països i ens fèiem el propòsit de conèixer-nos el més aviat possible. La
vida, però va voler que no ens coneguéssim mai ja que l’estiu que havia previst d’anar a
França vaig tenir un accident de moto, molt greu i a més a més vaig ser processat, cosa
que m’impedia la sortida del país. Molts anys després, ja casat i amb fills, l’atzar va fer
que anéssim a viure a Dax, la Mayte casada també i amb fills ja no vivia a St. Paul, havia
anat a viure a Baiona.
Faig un incís en aquest escrit per introduir uns records que em venen fora de context,
records que vull reflectir abans “d’anar a la mili”:
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Anant molt endarrere, estic al llit dels meus pares a Vilavert amb enormes cremades que
em vaig fer ahir al caure dins la galleda d’aigua bullent, el meu pare em dona una pila de
monedes d’or i de plata, jo jugo amb elles, m’adormo, les oblido i quan estic curat torno
a recordar-me’n, les reclamo i han desaparegut. I per a mi va ser un misteri durant molt
de temps aquesta desaparició. Estant al llit també amb les cremades, el pare m’ensenya
un revòlver que jo no havia vist mai -es de veritat em diu-, la mare ho veu i crida: “Això
no és per a jugar, quines coses d’ensenyar-li!”. Va desaparèixer com les monedes, però
no em va semblar un misteri. No m’explico aquestes diferències. Coses rares del cervell.
Molt petitet també, no puc precisar si va ser abans o després de cremar-me, anava pel
carrer principal del poble, sento que criden, aixeco el cap i veig una carota que surt d’una
finestra (Temps despès vaig saber que era la finestra del Sindicat). Em va produir un pànic
tan gran que em vaig fotre a córrer amb totes les meves forces, vaig caure a terra i, per no
perdre temps en alçar-me, vaig seguir corrent agenollat. Es veu que va ser un gran
esdeveniment per al poble ja que durant molt de temps es parlava del espant del petit dels
“fusellers” i del seu “estil” corrent. Ca’n Fuseller era el sobrenom de la casa del meu pare,
va ser “batejat” després la invasió dels francesos en que, sense conèixer els motius, al
celler de la casa van aparèixer uns 20 o 25 fusells amb la baioneta muntada. Jo de petit
vaig veure’n uns quants i també quan feia la mili, en un viatge per veure l’avia paterna,
encara en quedava algun.
Ja de grandet, als 16 o 17 anys, els companys de la JOC van organitzar una sortida de tres
dies a les Guilleries. Van sortir un dissabte al migdia i havien de tornar el dilluns al vespre.
Jo treballava i no plegava fins a les 7 de la tarda. A l’Enric, el Ros, li passava el mateix.
Vam quedar que nosaltres sortiríem a les 9, ells deixarien senyals sortint de Vilanova de
Sau pels llocs on passessin i així poder-los trobar. Quan vam plegar de la feina l’Enric i
jo vam anar a casa a preparar els queviures i la roba que ens havíem d’emportar, ho vam
posar a la motxilla i cap a l’estació. Vam agafar el tren fins a Vic. Allà vam preguntar si
hi havia cotxe de línia fins a Vilanova i ens van dir que només hi circulava el que havien
agafat els nostres companys. Havíem d’esperar a l’endemà: l’Enric i jo ens vam mirar,
vam coincidir, i carretera! De Vic a Vilanova de Sau hi ha uns 15 Km., els vam recórrer
en tres hores, la motxilla, que pesava 12 o 14 quilos a l’esquena, i com més ens acostàvem
a Vilanova, més se’ns clavaven els tirants a les espatlles. Serien quarts de dues de la nit
quan hi vam arribar. Era la festa major del poble i encara feien ball a l’envelat. Com que
era molt tard vam poder entrar sense pagar i després de la pallissa de la caminada, vam
ballar un parell o tres de peces i quan es va acabar, vam agafar les motxilles, vam sortir
del poble i enmig d’arbres i herbes ens vam estirar per dormir. L’Enric deia: “Sembla un
cementiri”, i jo: “Que va”. Dormírem com a socs i l’endemà en despertar-nos vam veure
que havíem dormit al costat mateix del mur del cementiri de Vilanova! Ens vam llevar i
de seguida vam trobar els senyals que havien posat els companys. Al cap d’un parell
d’hores ja érem amb ells.
L’any 1944, la meva germana va agafar un fort encostipat. Quan es va curar li va quedar
una tos característica i quan escopia sortien barrejats amb la saliva uns fils vermellosos
que va fer anar de cul als meus pares i als metges que la van tractar. Li van fer anàlisis,
radiografies, altres proves: tota la ciència mèdica es va posar en moviment per detectar el
bacil de Koch dins l’organisme de la meva germana. Tot va ser infructuós. Mai li van
poder diagnosticar tuberculosi. De totes maneres li van receptar la penicil·lina i els pares
la van enviar a Vilavert per fer una cura de repòs. Es va engreixar i es va enfortir. Va
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tornar al cap d’un parell de mesos i va anar a treballar de nou. Totes les revisions que li
van fer posteriorment no van trobar-li mai res als pulmons. A la fi els metges es van rendir
dient que podia haver estat una petita vena del coll que es trencava fent esforços per tossir.
Han passat 50 anys, la meva germana sempre ha estat forta i quan hem parlat d’aquest
assumpte ha estat per preguntar-nos què cony podia ser.
Uns quatre anys després, la “nena”, com afectuosament dic quan parlo d’ella, va conèixer
un xicot, Josep Ródenas, van iniciar unes relacions que van acabar en casori l’any 1952.
Quan ma germana va parlar-me del seu xicot va dir que treballava de torner com jo. Es
veu que parlant dels nostres oficis, el Ródenas li deia a ma germana que jo era molt jove
i que de torns no deuria saber quasi res. Jo que llavors estudiava a l’Escola Industrial, em
sentia ferit per aquest “menyspreu” i li feia preguntar a la “nena” si ell sabia roscar un
vis-sens-fi de varies entrades, etc. El dia que el vaig conèixer, la nena em va dir: “Ara que
estàs aquí digues allò que volies que li preguntés”. Jo li vaig fer la pregunta, em va
contestar que no ho sabia fer, que com es feia. Jo li ho vaig explicar i des d’aquell moment
es va acabar la rivalitat per correspondència i va néixer una bona amistat entre nosaltres
que encara es manté. Arran del casament van anar a viure al carrer Taulat, a la mateixa
escala on vivien els pares d’ell, en un pis d’un home solter qui deien “el català”. Van anar
de rellogats ja que el Ródenas cobrava poc i no volia que la meva germana treballés. Van
viure molt anys amb “el català” fins que el meu cunyat es va poder situar professionalment
i van llogar un pis a la Meridiana per anar a viure sols.
. . . . . . . . . . . . .
Treballava encara a Barzamo quan es va produir el primer moviment de masses important
a Barcelona en plena dictadura del general Franco: La vaga als tramvies i després al
treball. Vaga que va ser seguida majoritàriament per les fàbriques més importants de la
ciutat, impulsada i organitzada pel responsable del PSUC, aleshores Gregorio López
Raimundo. A ell li va costar un any de presó i l’exili quan va sortir, però per al poble
català va ser la prova que el Règim no era invulnerable i que amb constància i amb
sacrifici podríem combatre’l. En Gregori ho explica molt bé al segon volum de les seves
memòries.
Jo, com desenes de milers de barcelonins, el primer dia vaig anar a treballar a peu, el
segon dia vam fer vaga i el tercer dia tothom va anar a la feina. Jo no hi vaig anar fins a
mig matí quan vaig saber que ningú feia vaga. Per evitar represàlies vaig dir que havia
tingut por a primera hora, però en veure la situació normalitzada m’hi havia decidit. Les
autoritats van obligar els empresaris a pagar les hores perdudes per la vaga, però, al mateix
temps, van detenir a desenes de treballadors que s’hi havien destacat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Una de les noies de la nostra edat que vivien al barri, la Pepita, era veïna meva, i el Miguel
Hernández n’estava enamorat. Ella m’estimava a mi i jo no li feia cas perquè m’agradava
la Manolita la qual no em volia ni veure. Dient això ja està servit el galimaties de l’amor,
que acostuma a ser: Qui t’estima no estimes i estimes qui no t’estima. Quan s’és a la
pubertat, els enamoraments no duren gaire, canvies d’avui per demà i de vegades al cap
d’uns dies et torna a agradar la que no et miraves.
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Altra noia del barri que m’agradava força era la Nuri, germana de la Paca, la que sortia
amb el tiet Antonet. Aquesta noia tenia la meva edat, era molt bonica, ben feta i simpàtica.
La seva tia es deia Leocadia i tenia un bar al carrer Roger, cantonada Portbou. Ella ajudava
la seva tia, jo anava sovint al bar amb els companys del barri. Parlava amb ella i m’anava
enamorant, encara que no em volia enamorat amb ceguera perquè pressentia que era
massa per a mi i que per molt que m’esforcés no podria aconseguir-la. La vaig convidar
diverses vegades a sortir amb mi, mai em va dir que no, però jo sabia que em prenia en
broma ja que no vaig poder concretar aquestes sortides. Vaig pensar bastant temps en ella
fins que les noies que anava coneixent al ball me la van treure del cap.
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CAPÍTOL III
El servei militar

El dia 1 d’agost de 1953 vaig ser tallat per a la mili, em van donar com a útil total. El 31
de març de 1954 em van sortejar i el dia 6 d’abril vam sortir en tren en direcció al quarter
Gardeny, de Lleida. Allí em van destinar a la Compañía Plana Mayor del Regimiento
Cazadores de Montaña número 1. En arribar a Gardeny ens van donar els llits. L’endemà
vam passar per la infermeria on ens van posar una vacuna amb una xeringa que deuria ser
per punxar cavalls, de gran que era; el practicant l’havia d’agafar amb dues mans.
L’omplia una vegada i vacunava a 15 o 20 soldats. El resultat immediat d’aquesta vacuna
va ser acabar amb la virilitat de tots nosaltres. Vam estar vuit o deu dies sense que se’ns
aixequés i nosaltres que estàvem acostumats a llevar-nos als matins amb l’arma a punt,
estàvem estranyadíssims i només podíem atribuir-ho a la famosa injecció.
El primer discurs del sergent que ens va rebre va ser: “Aquí venís para haceros hombres
y servir a la Patria, para ello debéis obedecer a vuestros superiores aunque lo que os
ordenen no os guste. ¡Jamás discutiréis a un superior! ¡Vosotros no tenéis huevos! Los
habéis dejado a la puerta del cuartel, cuando os licencien y salgáis de aquí los recogeréis.
¡Pobre de aquel que se crea que los tiene puestos!” També a l’hora de passar llista a la
nit, al cridar el meu nom digué: “Tú ahora te llamas José Folch Torres, lo de María te lo
guardas, porque aquí no queremos mujeres ni maricones, ¿Entendido?”
D’altra banda els veterans es van portar prou bé amb nosaltres ja que la pitjor “novatada”
que vam rebre va ser demanar voluntaris que sabessin escriure bé. Als qui vam sortir ens
van donar una escombra dient que escrivíssim tota la companyia amb bona lletra i sense
faltes.
En aquells moments jo no entenia el mètode aplicat pel sergent als matins: Quan tocaven
diana cridava com un possés: “¡Compañía, a formar. Venga rápido, los diez últimos
limpian la nave!” Sempre tractava de no estar en els deu últims, però la meva reflexió era
que per més de pressa que anés tothom sempre hi hauria deu últims, sempre hi hauria
soldats castigats, encara que l’últim d’avui es vestís més de pressa que el primer d’ahir
també seria castigat. Jo em rebel·lava explicant als meus companys la injustícia del
mètode. Després ja gran, he comprés que per fer reaccionar a un centenar de xicots joves
ben acostumats al niu familiar, cal aplicar mètodes revulsius o del contrari no hi ha bons
resultats. Això no vol dir que justifiqui aquestes mesures, només dic que les comprenc.
Molt aviat vaig fer amics, el més íntim es deia Josep Roig Vilamajó, un xicot nascut a
Bellpuig, amb qui vam fer moltes bajanades i amb qui vaig ser castigat infinitat de
vegades. Coincidíem que ni ell ni jo teníem el més mínim esperit militar, ni cap respecte
als uniformes, només l’imposat per les amenaces del càstig. En Roig era molt generós,
ens convidava a mi i al Bárcenas, altre company amb qui formàvem el trio, fins que
acabava els cèntims, però el fotut és que llavors ens pressionava a nosaltres dos fins que
també acabàvem els “cuartos”. Quan estàvem els tres “pelats” no ens quedava altra remei
que demanar tabac als altres companys.
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Vam ser al quarter Gardeny una setmana, el temps que van trigar en vacunar-nos, pelarnos al zero i donar-nos el sac amb la roba d’estiu i d’hivern. Llavors ens van enviar per
tren a Pobla de Segur per fer el període d’instrucció.
Poble de Segur es un poblet molt maco situat al Prepirineu a més de 500 metres d’alçada.
Hi ha uns 3.000 habitants i es una població sense història ja que va néixer amb les
explotacions hidroelèctriques. Actualment té gran afluència turística degut a la bellesa
dels seus paisatges i perquè és lloc de pas obligatori per anar a les estacions d’esquí de
Llessui, Super Espot i Rialp. Pas també per anar a la Vall d’Aran on es pot anar pel Port
de la Bonaigua passant per Sort i Esterri d’Àneu, o pel túnel de Viella passant per Pont
de Suert. A la Pobla conflueixen dos rius: la Noguera Pallaresa i el Flamicell que esdevé
afluent del primer per la seva part dreta. Aquests dos rius donen vida a diverses centrals
elèctriques, al llarg del seu recorregut. Més endavant, convertit ja en un sol riu, omple el
pantà de Tremp i per fi es converteix en afluent del Segre.
El campament dels soldats estava dalt d’una muntanya que s’aixeca davant el poble. Allà
ens vam instal·lar ens uns barracons que havien construït altres soldats un parell d’anys
abans. Els dos mesos de instrucció van estar plagats de novetats i d’incidents. Aquí em
van fotre la primera bufetada; aquí vaig veure homes grans com castells acollonits per
sergents xusqueros que no aixecaven un pam de terra. També vaig participar de les
esgotadores marxes i “pasos ligeros” amb els fusells enlaire, quan els superiors
s’emprenyaven.
Un dia al matí després d’esmorzar no em trobava bé i vaig anar a la infermeria per donarme de baixa a la instrucció. El capità metge es va pensar que li prenia el pel, em va fotre
una clatellada sense escoltar-me, i em va enviar on era la meva companyia fent instrucció.
No em va quedar altra remei que seguir el ritme sense estar bo i amb la bufetada afegida.
Un altra dia estàvem formats, el sergent, que no aixecava més de metre i mig, passava
llista, nosaltres fèiem conya i rèiem. El sergent es va emprenyar i digué: “¿Quién ha sido
el gracioso? ¡Que dé un paso al frente!” Ningú no es va moure. “Por última vez ¿Quién
ha sido?” Tots callats. Es va encarar amb un soldat que es deia Barroso, que feia més de
metro vuitanta i que pesava més de noranta quilos i li digué: “Agáchate Barroso”. Barroso
no l’entenia i no li feia cas. “¡Agáchate cojones, he dicho!” En Barroso s’ajupí, el sergent
li va fotre una bufetada que va sonar com un tret. Durant uns segons la cara del soldat es
va tornar groga, després vermella i per fi li van començar a córrer enormes gotes de suor,
quedant tot ell xop com si s’hagués fotut dins d’un rec. Després ens va dir que va fer
l’esforç més gran de la seva vida per no llençar-se sobre el sergent i matar-lo.
La nostra companyia Plana Mayor era de transmissions, i una cosa interessant que vam
aprendre va ser el sistema de comunicacions que es feia servir a l’Exèrcit espanyol encara
que jo crec que estàvem endarrerits respecte als exèrcits europeus. Nosaltres vam
aprendre l’alfabet Morse i la manera de comunicar-nos amb aparells visuals a llarga
distància. Fèiem servir les persianes i les llums. Era atractiu quan formàvem equips i un
era enviat dalt d’una muntanya a mitja hora o més d’on estava l’altre equip. El tinent
donava un missatge i amb les persianes el transmetíem al primer equip que quan el rebia
el passava a l’oficial de torn. El sistema era el següent: La persiana era un artilugi de roba
de 1,20 mts. per 0,80 mts. aprox., amb uns plecs, semblant a una persiana, d’on rebia el
nom. Quan aquesta estava desplegada en repòs, des de lluny es veia un rectangle vermell,
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llavors si estiraves ambdues mans apareixia un rectangle blanc. Sabem que l’abecedari
Morse està compost de punts i ratlles. Per senyalar una ratlla s’obre la persiana, surt el
quadre blanc i es manté oberta uns segons i per senyalar un punt s’obre també, però es
tanca instantàniament. Jo ho trobava divertit i m’agradava molt anar per les muntanyes a
transmetre missatges. Crec que es l’únic que em va agradar de la mili. Als meus companys
també els agradava, ens passàvem el dia dient-nos coses mitjançat l’abecedari Morse, ti,
ti, ti-ti, ti, ta-ti, ta, ti-ta, ta, ta. El ta volia dir ratlla, el ti punt. Malgrat els anys
transcorreguts encara recordo moltes lletres en Morse.
D’altra banda, el menjar que ens donava l’exèrcit l’any 54 si bé no era tan escàs i dolent
com el dels anys 40 ho era tant com perquè somiéssim en menjars casolans, i els
diumenges que no teníem guàrdia i teníem peles anàvem els tres companys a un petit
poble anomenat Torralla, a uns tres Kms. del campament, en direcció a Pont de Suert, on
per un preu raonable ens feien un arròs amb conill que fins el fum era bo.
Quan feia dos mesos que estàvem al campament vam jurar bandera al camp de futbol de
Pobla i uns dies després vam tornar cap al quarter Gardeny. Mentre esperàvem a l’estació,
on vam estar més de tres hores, em van prendre una flassada i un vestit de soldat. Jo em
vaig preocupar molt, el Roig, però em va tranquil·litzar i vam anar passejant al llarg de la
via. Quan vèiem sacs i vestits per terra sense els soldats estiràvem flassades i el que fos.
En arribar al lloc on eren els companys vam revisar el que havíem robat i vam veure que
reposàvem el que m’havien pres i ens sobrava. A d’altres soldats que també havien estat
robats els vam donar la resta. Els oficials no volien que anéssim a queixar-nos si ens
mancava quelcom i el primer que ens deien era que “en el ejército no hay ladrones”.
Llavors quedava institucionalitzat que quan a un soldat li prenien quelcom, s’havia
d’espavilar tot sol, comprar-lo o robar-lo. Quasi tothom ho robava.
A Gardeny només vam estar-hi dos o tres dies, el temps necessari per a preparar el viatge
cap a la Vall d’Aran, concretament a Bossost, on hi havia quatre o cinc companyies
permanentment des de l’any 1949, quan el maquis va ocupar alguns pobles de la Vall
d’Aran. Vam fer el viatge en tren fins a la Pobla de Segur i de la Pobla a Bossost en
camions. Vam passar pel túnel de Viella. Els oficials ens havien explicat el que havia
costat perforar els 6 Kms. de muntanya i la necessitat de fer-ho per poder arribar als pobles
de la Vall d’Aran en ple hivern ja que degut a les fortes nevades, a l’hivern quedava
tallada la carretera de la Bonaigua i tots aquells poblets restaven incomunicats amb
Catalunya i només podien comunicar-se amb les francesos a través d’una carretera que
entra a França per la frontera de Pont de Rei.
Quan sortim del túnel de Viella tenim davant nostre un espectacle meravellós: Es veuen
quatre o cinc poblets escampats per tota la vall, i al fons Viella, la capital. Tots ells
semblen sortits d’un conte de fades. Les cases es veuen petites i blanques, totes agrupades
i envoltades pel verd fosc dels avets. Les teulades són negres, fetes amb teules de pissarra,
molt abundant en aquells indrets. Per tot arreu muntanyes amb diverses tonalitats de verd,
és tant maco que sembla irreal. Vam seguir la carretera que passeja pel fons de la vall, al
costat del riu Garona, fins arribar a Bossost. Aquí ens vam instal·lar en cases convertides
en casernes.
Quan feia un parell de dies que estàvem a Bossost, en una reunió de teòrica, l’oficial va
demanar voluntaris per a caporals. Com que no va sortir ningú, va senyalar amb el dit el
Roig, a mi i a quatre o cinc més dient-nos: “Vosotros seréis los cabos de la Plana Mayor
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del I. A partir de ahora a estudiar como si fuerais colegiales y pobre de aquel que no
apruebe los exámenes”. L’estudi va durar un parell de mesos a la fi dels quals vam ser
aprovats i ens van donar els galons respectius. Per a celebrar-lo tots els caporals de la
meva companyia van anar a un bar, vam beure una mica, ens vam animar, un company
va anar a buscar una guitarra i ens vam posar a cantar com a bojos, sense pensar que el
temps anava passant i que ja s’havia tocat silenci. Quan menys ho esperàvem es va obrir
la porta i va entrar l’oficial de guàrdia. Ens vam quedar muts com si haguéssim perdut la
veu de sobte. L’oficial ens va arrestar tots, ens va portar al cos de guàrdia, ens va fotre
una bufetada a cada un i ens va dir que ens presentéssim a ell l’endemà amb els cabells
tallats al zero. El disgust que vam tenir per haver de tornar a perdre el pèl va ser massa.
Aquest va ser el primer dels càstigs greus que vaig patir a Bossost, més endavant
n’explicaré d’altres.
Un dia em va cridar al seu despatx el capità de la companyia -es deia capità Barrios-, que
tenia fama de ser un home molt dur. Deien que tenia una úlcera a l’estómac i això feia
que tingués sempre molta mala llet. En presentar-me a ell em va preguntar a qui escrivia
de França, jo li vaig dir que mantenia correspondència amb una xicota del sud-oest, que
feia un parell d’anys que ens escrivíem i que entre nosaltres havia nascut un gran afecte
que ens transmetíem mitjançant les lletres. Llavors el capità em va dir que nosaltres
estàvem a la Vall d’Aran per salvaguardar la integritat del territori espanyol. Que totes
aquelles muntanyes havien estat farcides de maquis i que els superiors tenien por de la
proximitat a la frontera francesa pels contactes amb un país estranger, i per això havien
prohibit terminantment que els soldats escrivíssim a altres països. Com que jo rebia cartes
de França em van obrir la correspondència, però en veure que les nostres lletres eren
d’amistat i d’amor rosa, van decidir parlar amb mi, respectar la correspondència, felicitarme per la bellesa de les coses que ens dèiem, demanar-me que no canviés el caràcter del
que deia i sobretot que no expliqués mai coses de l’exèrcit. Ell em donava la seva paraula
d’home i d’oficial que no obriria cap més carta nostra. Llavors es va estendre en lloances
vers nosaltres comparant-ho amb la brutícia, deia ell, dels vulgars i semi-analfabets
soldats que quan escrivien a les seves xicotes empraven un llenguatge brut, recordant els
feliços moments passats als pallers o als camps de prop dels seus pobles. Em va demanar
que no canviéssim els nostres sentiments i em va desitjar que fóssim molt feliços en un
proper futur. Jo li ho vaig agrair de tot cor i em vaig quedar de pedra per tot el que m’havia
dit el “ferotge” capità Barrios. Vaig descobrir una gran humanitat sota una aparença de
persona cruel. Quan els ho explicava als meus companys no em podien creure.
Aquesta “amistat” amb el capità Barrios no em va impedir que fos arrestat moltes vegades
junt amb el meu amic Roig. En aquest moment no recordo les causes per les quals érem
castigats, però sí que recordo que ens passàvem més nits a la prevenció que a la
companyia. Resulta que el cos de guàrdia i la prevenció eren al mateix local, i el Roig i
jo de tant anar-hi ja érem els amos i dormíem als llits dels soldats de guàrdia mentre ells
dormien a terra -ja sabem que quan es fa guàrdia, passen dues hores al lloc a vigilar i
després descansen dues hores al cos de guàrdia on tenen llits per fer una dormidanosaltres els hi preníem. El Roig i jo dèiem mig en broma que la “preve” era com casa
nostra i que érem els que hi tenien més dret per les hores de presència.
En el mateix edifici, al primer pis, hi havia les residències dels oficials, i al segon hi havia
l’estació de ràdio de l’exèrcit. Nosaltres ens havíem fet amics dels radiotelegrafistes i
sempre que ens castigaven pujàvem amb ells i ens ho passàvem bé escoltant música i fent
broma.
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En arribar a Bossost era estiu i al mes d’agost va ser la festa major del poble. Als balls de
carrer hi venien molts francesos, tots ells vivien prop de la frontera. Jo vaig conèixer unes
noies franceses, vaig ballar amb una i em vaig fer amic d’ella. M’ho passava molt bé
perquè posava en pràctica els coneixements de francès que havia estudiat amb l’amic
Juncadella i això em feia sentir important. En acabar el ball del dissabte ens vam
acomiadar fins l’endemà havent dinat, però vet aquí que aquell mateix dia em van
castigar, no recordo perquè, a passar tot el diumenge a la prevenció. Jo estava desesperat
pensant que quedava com un porc amb la noia francesa i que perdia la possibilitat de
passar-m’ho bé. Uns companys em van substituir, es van divertir amb les noies i per si
fos poc les van portar al cos de guàrdia perquè els expliqués el que feia el cas. Aquest
episodi va ser el que va fer el pes perquè odiés encara amb més força tot el relatiu al tema
militar.
En arribar l’hivern nevava un dia sí i l’altra també, de vegades no podíem sortir de la
caserna degut al gruix de la neu. Els oficials veterans ens parlaven de nevades històriques
amb gruixos superiors a 1 metre i d’haver restat bloquejats diversos dies.
A causa possiblement del fred se’m va estimular el mal d’un queixal que feia temps em
molestava, i al company Roig li va passar el mateix. Vam decidir anar al “botiquín”
perquè ho veiés el metge i aquest ens va dir que havia de treure’ns un queixal a cadascú.
El Roig em va dir: “Tu primer”, jo vaig seure i amb penes i treballs em va arrencar el
queixal malalt, però es veu que l’espectacle va ser depriment per al Roig, perquè quan va
acabar amb mi i li va dir al Roig que segués, aquest va dir que ja no li feia mal, que si de
cas tornava a molestar-li ja hi tornaria un altra dia. Jo em vaig emprenyar perquè em vaig
sentir estafat, però a la llarga me’n vaig alegrar ja que el maleït queixal no em va molestar
més.
El temps que vam passar a la Vall d’Aran vam gaudir-lo bevent llet ja que la venien barata
i bona perquè les vaques -allà els diuen mascarines- estan tot el dia lliures i les fan
treballar com si fossin bous. Això fa que tinguin poca llet, però molt concentrada.
A primers d’any ens van comunicar que retiraven les tropes de la Vall d’Aran i que
tornàvem a Lleida. Aquesta notícia la vam rebre amb alegria ja que estàvem farts de
muntanyes i de viure en un poblet on ho teníem tot massa vist.
Tornar a Lleida va representar per a mi un nou canvi de vida ja que el primer dia em vaig
assabentar que el comandant del nostre batalló demanava un soldat que sabés francès amb
fluïdesa per a ensenyar el seu fill a qui havien suspès en aquesta assignatura. Em vaig
presentar i li vaig dir que parlava francès com un natiu -era mentida, sols en sabia el just
per a fer-me comprendre- que l’ajudaria a estudiar i que recuperaria el terreny perdut. A
canvi li vaig demanar que em donés permís per vestir de paisà les meves hores lliures. Va
dir que d’acord, que ja podia vestir de civil quan volgués, que si algun oficial em
preguntés quelcom que l’adrecés a ell. El primer que vaig fer va ser demanar als meus
pares que m’enviessin roba de civil i que em donessin l’adreça d’una companya de la
meva mare que vivia a Lleida. Quan va arribar el meu vestit i l’adreça vaig anar-hi, em
vaig presentar i li vaig demanar permís per canviar-me a casa seva i que em guardés la
roba. Em va contestar que podia utilitzar la casa com si fos la meva, que hi anés sempre
que ho necessités.
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Poder vestir-me de paisà va representar algun privilegi: podia anar al ball i diferenciarme dels soldats, parlar amb les noies sense fer tuf a caqui, però poca cosa més ja que les
noies endevinaven d’una hora lluny que estava fent la mili.
Tota la mala sort que vam tenir a Bossost, el Roig i jo, en el que respecta als càstigs, se’ns
va convertir en bona sort a Lleida ja que ens van enxampar “in fraganti” en diverses
ocasions i vam escapar sans i estalvis.
Una d’aquestes ocasions va ser quan per Santa Àgata van celebrar una gran festa en un
barri perifèric de Lleida. El Roig i jo vam anar-hi a les sis de la tarda dient al furrier que
quan passés llista, al vespre, no ens cridés perquè vindríem tard. Eren quasi les tres de la
matinada quan tornàvem a la caserna, vam passar per la porta principal sense que el tinent
de guàrdia, que estava mig adormit, ens veiés. Només havíem caminat cinquanta metres
quan ens vam topar de cara amb un capità, de qui no recordo el nom, però que també tenia
mala llet, que ens va dir: “¿De dónde vienen Vds. a estas horas?” Jo mig tremolant, el
volia embolicar: “Mi capitán, sabe Vd., nosotros estábamos paseando y sin darnos cuenta
se nos iba haciendo tarde...” El Roig es va atansar al capità i va dir a mitja veu: “Mi
capitán, la verdad, de hombre a hombre, nosotros teníamos un plan con dos señoras y no
hemos querido perderlo. ¿Vd. que hubiese hecho en nuestro lugar?” Quan jo m’esperava
la pitjor de les respostes per part de l’oficial, aquest es va posar a riure maliciosament i
va respondre: “Os comprendo porque yo también he sido joven, no voy a dar parte de
vosotros, no digáis a nadie que me habéis visto, y procurad no repetirlo”. Em vaig quedar
de pedra i quan vam perdre de vista el capità vaig felicitar al Roig per la seva audàcia i
pel bon resultat que ens havia donat.
Una altra vegada que vam sortir de nit, en lloc de passar per la porta principal vam anar
per una paret que hi havia al darrera amb un tros mig trencat per on podíem saltar amb
comoditat. El Roig s’enfila i salta, a continuació ho faig jo, mentre se sent una veu que
crida: “Alto, ¿Quién va?” Nosaltres ens estirem a terra sense dir res, tornem a sentir la
veu: “Alto, ¿Quién va? ¡La contraseña o disparo!”, i sentim carregar un fusell. Llavors el
Roig diu cridant fort: “Fornieles, maricón, no disparis que som nosaltres”. I vam fugir
corrent.
L’endemà vam saber que mentre nosaltres estàvem fora s’havien escapat cinc presos de
la presó de Gardeny i els sentinelles tenien ordre de donar l’alto i disparar si no feien cas.
Quan vam veure al Fornieles ens va dir: “Us vau escapar de poc ahir, jo ja muntava el
fusell per a disparar quan vaig reconèixer la veu del Roig”. Fornieles era tirador de
primera. Sense comentaris.
L’últim risc passat a Gardeny va ser quan unes amigues del Roig van preparar una gran
festa a casa d’una d’elles que vivia a Lleida. Era una casa molt gran i van convidar molts
nois i noies. Jo estava entusiasmat esperant el diumenge amb candeletes, però vaig tenir
la mala sort que el dia de la festa em toqués guàrdia al castell. La guàrdia començava a
les dues de la tarda i durava 24 hores. Això volia dir que no podria anar a la festa a la qual
ja m’havia compromès. Llavors vaig convèncer un amic perquè em substituís, jo li pagaria
com volgués. Només hi havia un problema: jo era caporal i ell soldat ras i no sabia com
havia d’actuar com a caporal. Jo li ho vaig explicar molt bé i quan vaig vèncer la seva por
a la responsabilitat que tindríem si es descobria, li vaig donar el meu barret i el meu vestit
amb els distintius i se’n va anar amb quatre soldats a prendre el relleu de la guàrdia, i jo,
cap a la festa. Aquesta estava molt animada, almenys érem 30 persones amb majoria de
33

© Familia Folch-Rísquez. Aquesta versió ha estat autoritzada exclusivament perquè la Taula de
Nou Barris per la República faci difusió a la seva pàgina web i afavorir les tasques d'investigació

noies. Els nois érem quasi tots soldats i entre ells hi havia l’alferes de la meva companyia,
però com que anàvem tots vestits de civil ens tractàvem com a amics. Hi havia tota mena
de begudes, el Roig i jo vam beure i ballar com bojos, i entre l’alcohol i les voltes que
donàvem ens vam marejar i primer el Roig i després jo vam anar a vomitar al wàter.
Seguidament una noia, deuria ser la mestressa de la casa, em va portar a una habitació i
em va fer estirar sobre un llit, al costat n’hi havia un altre amb el Roig estès també al
damunt. Quan ens va mig passar la “trompa”, el Roig va anar a la caserna i jo al castell a
fer-me càrrec de la guàrdia. En arribar, el company que em feia la suplència em va
explicar que tot havia anat bé. Cada dues hores havia canviat la guàrdia dels llocs, havia
fet “l’estadillo”, etc. etc. Ens vam canviar de roba, i ell a la caserna i jo a la feina.
L’endemà a les dues vam fer el canvi de guàrdia i jo amb els quatre soldats vaig anar al
cos de guàrdia a donar l’informe a l’oficial que estava de servei. La meva sorpresa va ser
majúscula en veure que l’oficial que havia entrat de servei a les dues era l’alferes que el
dia abans estava a la festa amb tots nosaltres. Ell es va sorprendre tant mateix que jo, i
mirant-me fixament em va preguntar: “¿Pero tú no estabas en la fiesta ayer?” Jo vaig
començar a balbejar tractant de trobar una resposta coherent, però abans que trobés les
paraules convincents, ell mateix em va dir: “¡Ah bueno que has entrado de guardia
después de la fiesta!” “Sí mi alférez”, vaig dir i vaig fer mitja volta amb rapidesa,
emportant-me els soldats corrent cap a la companyia. Dies després em vaig trobar amb
l’alferes de cara i em va dir: “El otro día me liastes bien liado, pero ya lo encontraremos”.
Jo no li vaig dir res, però cada vegada que el veia pensava que me’n parlaria. Sortosament
me’n vaig anar llicenciat i mai més me’n va parlar.
Aquests van ser els fets més importants que em van passar els últims mesos de mili. Van
ser uns fets marcats per la bona sort, com he dit anteriorment, ja que si la sort no ens
hagués acompanyat, possiblement hauríem hagut d’allargar uns mesos el servei militar.
La meva activitat com a professor de francès també em va anar millor del que es podia
preveure donats els escassos coneixements que jo tenia d’aquest idioma. El comandant
de la Muela em va presentar el seu fill i em va dir: “Te lo dejo en tus manos. Espero que
hagas un buen trabajo y lo aprueben en junio”. El noi, que tenia 13 anys, era molt
intel·ligent i pot ser que sabés més francès que jo, el que li mancava era decisió per parlarlo amb fluïdesa.
Jo sortia del quarter havent dinat, anava a vestir-me de paisà i seguidament anava a
buscar-lo a casa seva. El primer dia li vaig preguntar on volia que estudiéssim, em va
contestar que preferia que anéssim passejant i conversant, ja que a ell el que li mancava
era pràctica en el parlar i pensava que aprofitaria millor conversant que estudiant
gramàtica. Quan feia mitja hora que caminàvem tot parlant francès, el noi s’encarà amb
mi i em digué: “Mira, yo te voy a ser franco, a mí me cae gordo que una tarde libre que
tengo a la semana la tenga que pasar contigo hablando chorradas, y a ti te pasa
seguramente lo mismo conmigo. Te propongo que los días que vengas a buscarme demos
un paseo de 5 o 10 minutos y tú te vas a tus negocios y yo a los míos. ¿Qué te parece?”
Em va agafar tant de sobte que de moment no sabia que dir... Que si la responsabilitat,
que si el comandant, que si el suspens, que si jo m’havia compromès amb el seu pare, que
si jo era una persona seriosa, que si... El noi em va prometre que aprovaria el francès i
que el seu pare no coneixeria mai el nostre acord, que jo podia estar completament
tranquil. Em va convèncer perquè jo ho desitjava tant com ell, només que tenia més por.
El cas va ser que cada dijous anava a buscar-lo i quan ens havíem apartat de casa seva
ens acomiadàvem fins a la setmana vinent i cadascú anava pel seu costat. La sort em va
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acompanyar també en aquest episodi ja que uns dies abans de llicenciar-me vaig anar a
acomiadar-me del comandant i aquest em va agrair les classes que vaig fer al seu fill
perquè el van ajudar molt i va aprovar amb bona nota. Si ho hagués sabut…
On no em va anar tant bé aquests últims mesos de servei a les files, va ser en un permís
de vuit dies, que per cert va ser l’únic que em van atorgar en tot el període, i que junt amb
el Roig a qui també van concedir-lo, vaig anar a Barcelona. El meu amic no tenia on
dormir i jo me’l vaig emportar a casa. El vaig presentar als meus pares dient-los que era
el meu millor amic de la caserna i el van rebre molt bé dient que podia menjar i dormir a
casa mentre durés el permís. Vam aprofitar aquests dies per anar al cine, a ballar, a
passejar per Barcelona, etc.
Una nit vam anar al cabaret Barcelona de Noche que està o estava al carrer Conde de
Asalto. Estàvem mirant l’espectacle des del taulell del bar i en acabar-se va començar el
ball i de seguida van venir dues dones demanant que les convidéssim i que balléssim amb
elles. Nosaltres els dèiem que no teníem cèntims, però ballar si que volíem. Vam ballar
ens vam animar i entre peça i peça anàvem al taulell i preníem un conyac, elles en
demanaven un doble. Això ho vam fer tres o quatre vegades i quan es va acabar el ball a
les quatre de la matinada i vam preguntar quant devíem vam adonar-nos que entre tots
dos no teníem prou cèntims: ens mancaven 75 pts. de les de 1955. Jo em vaig treure el
rellotge, ja que el Roig no en portava i me’l vaig empenyorar. El problema es va presentar
quan jo volia aconseguir les 75 pts., per recuperar el rellotge ja que el Roig no va poder
trobar ni un duro, i jo als meus pares no els en volia demanar per no disgustar-los i perquè
en aquells temps ho passaven prou magre. A la fi vaig prendre una determinació roïna:
Anar a demanar aquests diners al meu ex-amic miquel Juncadella ja que era l’única de
totes les persones que jo coneixia que em podria ajudar. Vaig anar a casa seva, li vaig
explicar el que ens havia passat i li vaig demanar diners dient-li que en un parell de mesos
em llicenciaven i jo els hi tornaria aquests diners. En Miquel em va donar les 75 pts., i
em va dir que no em preocupés, que no volia que les hi tornés. Li vaig agrair el favor i
aquell mateix dia vaig anar a recuperar el meu rellotge. Han passat 40 anys i quan hi penso
encara me n’avergonyeixo ja que des de llavors l’única relació que he tingut amb el
Miquel ha estat trobar-lo al casament de l’Enric Aparici, anar a visitar-lo quan em buscava
la policia i quan l’enterrament de la seva germana Teresa. En cap d’aquestes ocasions
vam parlar d’aquest fet.
Per fi va arribar el dia de la llicencia amb un nou ensurt per a mi: Estàvem preparant tot
el que havíem d’entregar. Ja ho tenia quasi tot a punt, vaig baixar l’escala per anar a
recollir el bitllet del tren, em trobo amb el capità, el saludo, aquest m’atura i em pregunta
per què no m’he pentinat. Jo li dic que ho he fet al matí, però que si estic despentinat ho
tornaré a fer-ho. Em mira amb mala llet i diu: “¡Vete inmediatamente al barbero y luego
te presentas a mí con el pelo cortado al cero, de lo contrario no te licencias!” “¡A la orden
mi capitán!”, vaig respondre. Només mancaven un parell d’hores per marxar i vet aquí
que jo no sabia què fer, si tallar-me els cabells una mica i presentar-me al capità pregantli que ja que me n’anava no me’ls fes tallar al zero, o evitar-lo i fotre el camp sense que
em veiés. Em vaig decidir per l’últim. Vaig entregar el sac amb els vestits, vaig recollir
el bitllet i, cap a l’estació! Tenia el cor en un puny i fins que no vaig estar a dalt del tren
i a molts Kms. de Lleida no em vaig sentir tranquil i content.
Amb la llicencia a la butxaca i acompanyat del meu amic Roig vam anar tots dos cap a
Barcelona ja que el Roig m’havia demanat si podia viure uns dies a casa meva mentre
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buscava feina i casa per anar de dispesa. Quan vam arribar a casa l’alegria dels pares va
ser gran i van acceptar contents que el Roig es quedés uns dies amb nosaltres.
Al cap d’un parell de dies vaig tornar a la meva feina a la Montesa. Durant el dia tant el
Roig com jo estàvem fora de casa, ens vèiem els vespres i els caps de setmana que anàvem
a ballar plegats. Recordo que un dia vam anar a ballar al Price, el Roig hi volia treure una
noia molt bonica la qual li va donar carbassa. Llavors jo li vaig dir que amb mi ballaria i
vaig anar a demanar-li-ho. Em va dir que no, però desprès d’un moment de pregar va
sortir. Jo l’arrambava fort, ella em deia que s’estava posant negra i jo, innocent de mi, no
comprenia el que volia dir o no vaig ser prou decidit. El cas es que en acabar el ball ens
vam acomiadar i mai més he tornat a veure-la. El Roig en sortir del ball també es va
acomiadar de mi dient-me que aquella nit no vindria a dormir a casa.
L’endemà al vespre quan ens vam veure em va dir que havia passat la nit amb la noia que
ballava amb mi, que quan ens vam separar la va tornar a trobar i que, parlant parlant, se’n
van anar junts. Al principi jo no m’ho creia, però va insistir tant que per últim i amb
tristesa li vaig dir que jo havia fet la feina i ell se n’havia aprofitat.
Els dies i les setmanes passaven i el meu amic no se n’anava de casa. Un dia la mare em
va dir: “El teu amic va venir per passar uns dies, ja han passat dos mesos i si no li diem
res es passarà tota la vida aquí. Digues-li que se’n vagi, si no li dius tu li diré jo”. Em va
costar un gran esforç, però quan es va presentar l’ocasió li vaig dir que la meva mare em
demanava el dia que se n’anava i que quina resposta li donava. Va reaccionar ràpid dient:
“Demà mateix me n’aniré”. Així ho va fer i una vegada fora de casa només ens vèiem de
tard en tard. En quedar-me sol vaig tornar a sortir amb l’Angel Edo i amb l’Odón.
La meva feina a Montesa m’ocupava des de les sis del matí fins a les dues de la tarda.
Quan plegava anava a casa, dinava, feia la migdiada i desprès anava al bar Sans o a casa
de l’amic Edo qui es feia càrrec de les dutxes, i entre client i client ens fèiem un fart de
xerrar. Més endavant va venir també l’Odón i allí vam conèixer a l’Aurelia, una cosina
de l’Angel de 19 anys, maca i simpàtica. Tant a l’Odón com a mi ens va agradar de
seguida, i com que venia molt sovint a passar l’estona amb nosaltres, parlàvem amb ella
fent-nos el llest per veure qui la podia aconseguir. Ella ens anava fent la gara-gara a l’un
i a l’altre i passàvem les setmanes sense concretar res i ella no sortia amb cap dels dos.
L’Aurelia havia acabat els estudis administratius i buscava feina. Jo li vaig dir que
preguntaria a Montesa si necessitaven una secretària. Com que al mateix temps jo estava
fent els tràmits per comprar-me una moto, m’anava creient el “cuento de la lechera” i li
deia a l’Aurelia que quan treballéssim junts i coincidissin els nostres horaris jo la portaria
a la feina amb la moto que m’anava a comprar i ens ho passaríem molt bé, etc. etc. Vaig
parlar amb els companys de l’oficina de personal recomanant a la meva amiga i demanant
una sol·licitud per fer la prova. Un dia la van cridar, la van examinar i no la van acceptar
dient que li mancava experiència. Tot el tinglado que m’havia muntat va anar per terra.
Llavors em vaig assabentar que l’Odón havia sortit amb ella i ambdues noticies em van
causar una forta desil·lusió. Més endavant l’Odón em va dir que havia sortit algunes
vegades amb l’Aurelia, però que no l’interessava i com que sabia que jo tenia interès per
ella em comunicava que em deixava el camí lliure. Li vaig agrair la franquesa, però li
vaig dir que jo no era plat de segones taules i que l’Aurelia ja se’n podia anar per on havia
vingut, que jo no volia saber res d’ella. El company Angel sempre va tractar aquest
assumpte amb molta discreció, cosa lògica tractant-se de dos amics seus i de la seva
cosina.
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CAPÍTOL IV
L’accident - El meu casament

Deuria ser a últims de 1955 quan la Montesa em va entregar la meva primera moto. Vaig
aprendre molt de pressa a pujar-hi i molt de pressa també l’Antonio Giralt, un cap
administratiu de Montesa, va pronosticar que no trigaria a trencar-me el cap degut al meu
atreviment i a la meva imprudència.
L’Angel va pujar poc a la moto amb mi, ja que quan feia un mes que la tenia va haver
d’anar a fer el servei militar. Les poques vegades que vam anar a ballar amb moto era
excitant, corríem molt i agafàvem les corbes tocant amb els reposapeus a terra fent sortir
un raig de foc. Tots dos ens fèiem el “fanfa” aturant i posant en marxa la moto en entrar
i sortir de les sales de ball enmig de nois i noies que ens miraven amb una mena de
menyspreu admiratiu que nosaltres advertíem i ens agradava.
Quan feia uns mesos que l’Angel estava fent el servei militar, el seu germà Joaquim em
va preguntar si volia que féssim un viatge a la caserna de Figueres per veure l’Angel a
qui a través de les cartes que s’enviaven trobava deprimit. Dit i fet, vam organitzar un
viatge amb moto a Figueres per al primer diumenge. El Joaquim ja havia quedat amb el
seu germà per trobar-nos en un bar proper al campament on feien la instrucció. Feia cinc
minuts que havíem arribat quan va entrar el meu amic i tots tres vam passar un dia molt
agradable que va servir perquè l’Angel carregués piles i atenués la depressió.
Feia vuit mesos que jo havia acabat el servei militar, la Mayte i jo continuàvem escrivintnos i fent plans per anar a passar les vacances de 1956 a França per tractar de fer realitat
les il·lusions que expressàvem a les nostres cartes. La nostra relació, però, s’havia refredat
comparada als dies de mili, encara que per culpa meva ja que, quan estava a la caserna
em sentia sol i fastiguejat d’aquell tipus de vida, i, el sol fet d’escriure i rebre cartes de la
Mayte m’omplia de joia i m’ajudava a fer passar els dies més de pressa. En canvi al tornar
a la vida civil, tornar a sortir amb els companys, conèixer noies, anar a divertir-nos...
aquest canvi de vida va fer que estigués menys motivat per escriure i per anar a conèixer
a la Mayte.
Tanmateix havia decidit anar el proper estiu a França i per fer el viatge més atractiu havia
convidat el Barcia, un company de Montesa a venir amb mi. Hi aniríem amb moto i ens
ho passaríem molt bé. Ja ho havíem decidit, però… el dia 10 de maig de 1956, es a dir
tres mesos abans de vacances, el Pulido i jo amb una moto i el Gimeno i l’Artemio amb
una altra vam anar a banyar-nos a Sitges. Vam sortir a les nou del matí i havíem de tornar
a dinar a casa. Anàvem per les costes del Garraf, el Pulido i jo al davant prement
l’accelerador. De cop i volta ens avançà una moto, que desprès vaig saber que era una
Rieju 175. Jo no volia que ningú m’avancés i li vaig dir al Pulido que s’ajupís; jo també
em vaig ajupir, accelerava, accelerava, però no podia atrapar la moto que m’havia
avançat. Estava furiós, quan davant meu vaig veure una baixada llarga i al fons el poble
de Sitges. La Rieju va disminuir la velocitat, jo la vaig augmentar i en anar a entrar al
poble vaig veure la via del tren que talla la carretera en diagonal. Jo vaig girar la moto per
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travessar la via perpendicularment i en el mateix moment que entrava al poble, un home
que estava sobre la vorera va fer mitja volta i va començar a travessar la carretera. Va ser
tant d’improvís que no vaig tenir temps de res, només recordo que vaig topar amb una
cosa blava -eren els seus pantalons-, que vaig pensar amb la meva mare i en el gran disgust
que li donaria. El resultat va ser: Sis dies a l’Hospital Clínic de Barcelona, en estat de
coma, deu dies a la clínica que tenia Montesa per als seus treballadors, sis mesos de
recuperació d’un ull que m’havia quedat malament, un ferit greu al qual van haver de ferli una trepanació per treure-li bocins d’ossos del cervell, retenció de la moto,
processament per delicte criminal, judici al cap d’uns mesos, retirada per un any del
permís de conduir, etc.
La primera reacció en tornar a la feina va ser l’anul·lació del viatge a França per diverses
raons: Em vaig quedar sense moto, vaig ser processat i llavors no podia travessar la
frontera, havia perdut l’interès per aquest viatge. El fet d’haver de suspendre el viatge a
França, va ser per a mi motiu de vergonya vers la Mayte ja que feia molt de temps que en
parlàvem i ja ho havíem donat per fet. Això em va portar a deixar d’escriure-li durant
quatre o cinc mesos a la fi dels quals m’ho vaig repensar i vaig fer marxa enrere enviantli una lletra on li explicava tot el que havia succeït. Li vaig dir que havia estat dos mesos
a l’hospital, raó per la qual no li havia escrit abans. Feia quasi dos mesos que havien
passat les vacances, vacances que jo havia promès passar amb ella. Aquesta lletra mai va
tenir resposta, és el que em mereixia per informal. I d’aquesta manera tan atípica va acabar
una relació que feia més de cinc anys que durava.
..........
El 4 de gener de 1956 va morir l’avi Jaume. El seu germà Quim, el seu fill Jaume, el meu
pare, jo i algú més el vam vetllar tota la nit. Per a mi va ser molt interessant perquè vaig
conèixer aspectes de la vida del meu avi que no m’imaginava.
Com he dit anteriorment el meu avi havia estat afiliat a la CNT, raó per la qual va ser
empresonat a la fi de la Guerra. En ser alliberat va tornar a treballar a l’escorxador que hi
havia a la plaça d’Espanya. El seu germà Quim treballava amb ell, va ser precisament
l’oncle Quim qui es va afartar d’explicar anècdotes del seu germà:
Una vegada quan, essent tots dos joves, estaven en un bar de cambreres del Paral·lel i
amb tot això un noi que estava jugant en una màquina escura-butxaques, li van començar
a sortir duros i més duros i el noi vinga omplir-se les butxaques. Llavors se li va acostar
un home alt i fort, vigilant de l’establiment, i li digué: “Escolta noi, no veus que la
màquina està espatllada? Deixa els cèntims!” El noi contestà que feia una bona estona
que jugava sense sort i que ara havia canviat la sort i guanyava, i, per tant els cèntims eren
seus. L’altra amb mala cara cridà i començà a prendre-li els cèntims. L’avi que s’adonà
de tot s’acostà a tots dos i digué al vigilant que deixés al noi en pau, que bastants diners
havien robat ja a tothom. Mentrestant, l’oncle Quim s’havia atansat a l’avi i en veu baixa
li digué: “Jaumet deixeu estar, que es el Nelo”. -El Nelo era un pinxo, fatxenda de qui
deien que havia mort un parell d’homes-. En sentir això l’avi Jaume digué al vigilant:
“Ah, sí!, Així que tu ets el Nelo? El qui els mata per l’esquena. Au vine de cara si tens
pebrots, covard!”. I adreçant-se al noi digué: “Tu agafa tots aquests cèntims que són teus,
si la màquina està espatllada ja l’arranjaran i continuaran robant”. Mentre parlava l’avi
va treure una navalla de la butxaca i va obrir-la tot caminat cap al Nelo. Aquest es va
mirar l’avi i va fer mitja volta mansament. El noi va arreplegar tots els cèntims, li va donar
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les gràcies a l’avi i se’n va anar. L’oncle Quim va agafar l’avi del braç, se’l va endur i,
camí de casa, encara tremolant li deia que avui hi podien haver deixat la pell.
L’oncle Quim deia que el seu germà tenia un geni tan viu que sempre que sortia amb ell
anava cagat de por i que no sabia mai si tornarien a casa sans i estalvis. Va explicar que
després de la Guerra Civil estaven un dia asseguts al bar La Pansa, a la plaça d’Espanya,
jugant a les cartes. Davant de l’avi hi havia un xicot jove, falangista, que havia lluitat amb
l’exèrcit de Franco. L’avi perdia i estava emprenyat, el falangista se’n fotia, l’avi es va
aixecar i va dir: “¡Me cago en la madre que te parió y si tienes cojones saca la pistola y
mátame!” El falangista li va dir que si en lloc de ser un vell fos jove, el mataria com a un
conill, però que el respectava pels anys que tenia. Tots els que estaven a la vora es van
quedar garratibats de por, però el cas va ser que es va acabar la burla.
Tota la nit, de cos present l’avi, la vam passar, uns explicant els fets temeraris
protagonitzats per l’avi, i els altres escoltant. Se’n van explicar infinitat d’aventures. Les
que més recordo pel que em van impactar són les dues que he reflectit.
..........
Mentre l’Edo feia la mili vaig conèixer una noia que es deia Vicenta Parra amb qui vaig
sortir diverses vegades. Era una noia molt trista, es queixava fins del seu nom i cognom,
crec que era de Castella, jo feia versos que rimessin amb el seu nom per donar-li ànims i
evitar que es deprimís. Un dia a la sortida del cinema es va posar a plorar i em va dir que
estava amb mi, però que pensava amb un xicot que havia tingut abans de venir a
Barcelona. A mi em semblava impossible que estant al meu costat pensés en un altre i li
vaig dir que ho deixéssim estar, que jo li escriuria una lletra per si es repensava i volia
tornar amb mi. Li vaig escriure quatre mots dient que quan perds l’ésser estimat es quan
t’adones del que val, que no dubtés d’escriure’m si pensava amb mi, etc. Ho vaig fer així
creient que al cap de pocs dies m’escriuria dient que no podia viure sense mi, que per
favor tornéssim a sortir, etc. Va passar una setmana, un mes, un any i encara avui estic
esperant. No vaig saber fer-ho ja que vaig pecar d’un gran excés de confiança.
..........
A les darreries de l’any 1956 es va llicenciar l’Edo i vam tornar a sortir els tres
inseparables: l’Odón, l’Edo i jo. Un dia arriba l’Odón i ens diu que ha conegut una noia
de la qual està molt enamorat. Ella també l’estima, però hi ha un problema: té un xicot
des de fa molts anys i estant preparant el casori, però ella no l’estima i per tant està
decidida a deixar-lo pel Odón a condició que es casi amb ella. El nostre amic ens diu que
li hem de fer un favor: ha citat la Trini al bar Sans el proper dijous a les vuit del vespre i
vindrà amb el seu xicot. Li ha dit que ell estarà assegut al voltant d’una taula amb dos
companys i que quan ella i el seu xicot estiguessin al taulell prenent una cervesa, nosaltres
començaríem a cantar una cançó a tres veus -la cançó era “Islas de Hawai”. Així ho vam
fer. La Trini i el seu xicot, a les vuit del vespre en punt, s’acosten al taulell i quan els
serveixen comencem a cantar, vam advertir que la Trini s’ennuegava, però vam acabar la
cançó i ells van acabar la cervesa i van marxar. Dies desprès ens va dir l’Odón que la
Trini en sentir-nos cantar i en veure’l a ell, de tant que es va emocionar, es va empassar
dues dents postisses que duia de prova i quasi es va ofegar.
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Com més penso en aquesta visita, més clar veig la influència que tenen les dones sobre
nosaltres ja que ens fan fer el que volen. La Trini i el seu xicot vivien a Cerdanyola del
Vallès i ella va portar el seu xicot a prendre una cervesa al bar Sans, que estava a la
carretera de Sants prop de Collblanch, es a dir, el barri més al sud de Barcelona. Malgrat
aquesta prova l’Odón encara no estava massa decidit a casar-se amb la Trini ja que ell la
trobava molt fàcil. Nosaltres el van convèncer dient-li que l’important era l’estimació que
hi havia entre ells i que una dona enamorada sempre és fàcil. El cas és que l’Odón i la
Trini es van casar quan ella va deixar el seu xicot desprès de vuit anys de relacions.
Abans, però, del casament de l’Odón, l’Angel i jo vam sortir amb un company meu de
Montesa que es deia Robert García Peiró. Vam anar a ballar al club 22 i vam conèixer la
Carme i una amiga seva que es deia Isabel. La Carme tenia interès pel Robert i a mi
m’agradava la Isabel, encara que la trobava molt fràgil tant físicament com psíquicament.
Només vam veure’ns un altre cop perquè tenia un gran disgust a causa d’un amic seu que
li havia donat carbassa, fet que l’havia enfonsada en la depressió. No volia saber res de
ningú. Anys després vaig saber que la Isabel va acabar casant-se amb aquest amic de qui,
per cert, n’estava molt enamorada.
El Robert s’adonava que la Carme li anava al darrera i ell no volia comprometre’s, per
això em va demanar ajut. Jo li vaig dir que demanés a la Carme que vingués amb una
amiga i així sortiríem els quatre i jo l’ajudaria a trencar la relació. El dissabte següent, 16
de març, ens vam trobar. La Carme va venir amb una noia, la Cipri, que al primer cop de
vista no em va agradar, però que a mesura que parlàvem advertia que tenia un gran sentit
comú avalat per una considerable intel·ligència natural. El Robert va proposar anar a la
boxa, els homes pagaríem les entrades i les noies ens convidarien a berenar. Tothom ho
va acceptar i així ho vam fer. Aquesta va ser la primera vegada en la meva vida que he
pagat per anar a veure un combat de boxa, les noies tampoc no hi havien anat mai.
Recordo que un dels púgils era Fred Galiana, que per cert va guanyar als punts. En acabar
vam acompanyar les noies a casa i en lloc de trencar els vaig convidar a tots pel dimarts
següent, dia de Sant Josep a anar a prendre cafè a casa de la meva germana ja que era el
sant del seu home. Els meus pares hi serien i així celebraríem també el meu sant. El dia
19 a mitja tarda ens vam trobar els quatre amb l’Edo, a qui també havia convidat, i tots
cinc vam anar a casa la meva germana. Allí hi vam estar una bona estona i seguidament
vam anar a ballar al Casino del Poblenou, acompanyats d’una cosina del meu cunyat que
es deia Loren i que era la noia que ens mancava per completar les tres parelles. Jo li
agradava a la Loren, però la meva companya Cipri estava decidida a presentar batalla i
va desplegar les seves millors armes seductores perquè no deixés de ballar amb ella.
Només vaig ballar dues vegades amb la Loren per educació ja que era la cosina del meu
cunyat i no era correcte que la deixés de banda. Es a dir, el Robert no va deixar la Carme
i jo em vaig anar enredant cada cop més amb la Cipri ja que al seu costat m’hi trobava bé.
Desprès del dia 19 vam començar a sortir amb regularitat i vam anar passant per totes les
fases que els enamorats recorren expressant-nos els meravellosos sentiments que omplien
els nostre cors.
Aquest dies d’amor i de roses van donar pas a un compromís seriós que es va plasmar
amb una visita als pares de Cipri per formalitzar les nostres relacions. Jo ja sabia que el
pare de la meva xicota havia estat tancat a la presó 13 anys, degut a les seves
responsabilitats polítiques durant la Guerra Civil. Tres d’aquests 13 anys va estar
condemnat a mort. Condemna que mai es va complir gràcies als esforços continuats i
sense fatiga de la seva esposa Juana que va recórrer a militars, capellans, burgesos i
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qualsevol persona d’influència del nou règim, buscant certificats de bona conducta per
avalar el seu home i evitar que el matessin. El Sr. Claudio em va semblar una bona persona
i quan jo li vaig dir que sortia amb la seva filla, que tenia moltes qualitats i que la volia
fer la meva esposa, em va dir que també tenia mal geni, que ell m’ho feia saber perquè
després no volia reclamacions. Jo vaig parlar com una cotorra, cosa que no hauria fet si
hagués sabut la trampa que m’havien preparat entre la meva xicota i el seu cunyat. Aquest,
que es deia Reinaldo, tenia un gran interès en veure com demanava la mà de la seva
cunyada, però com que era molt tímid no volia estar present. Llavors es va amagar en una
habitació prop del saló i des d’allà es va assabentar de tota la conversa entre el meu futur
sogre i jo.
A partir d’aquell dia jo anava a buscar la xicota a casa seva, on llavors vivien ella, els
seus pares, el seu cunyat i un nebot de sis anys que es deia Manolín. Vaig conèixer la seva
mare que també em va semblar una senyora molt correcta.
Les nostres relacions van durar 15 mesos i es van caracteritzar per una gran estabilitat en
la majoria de les situacions. Les nostres discussions i empipades eren menors i quasi
sempre degut a qüestions polítiques.
En aquell temps la meva conscienciació ideològica era molt feble i la meva xicota,
influenciada pel seu pare, estava més motivada que jo. Arribava fins i tot a fer petits
treballs clandestins que li encarregava el seu pare.
Més endavant es van conèixer les nostres dues famílies i nosaltres vam fixar la data del
casament per al 18 de maig de 1958. Malgrat que tant la meva xicota com jo érem
agnòstics tirant a ateus, vam decidir casar-nos per l’Església a fi d’evitar problemes de
tipus social. La raó era clara: La societat espanyola estava organitzada segons els motlles
emprats pels guanyadors de la Guerra Civil i la religió catòlica tenia gran influència en la
seva estructuració. Nosaltres vam pensar que seríem més “normals” passant per la vicaria
com feien la immensa majoria dels qui es casaven llavors.
Casar-nos per l’Església va servir també perquè la meva xicota, que no havia estat
batejada, es bategés i aprofités per canviar-se el nom que li posaren al néixer i que no li
agradava. Li deien Cipri, diminutiu de Cipriana i en batejar-se el va canviar pel de Rosa
Maria, que es com tothom la coneix des del casament. A la nostra cerimònia érem 120
persones entre parents i amics. Vam celebra-ho als locals d’una sala de festes, envoltada
de extensos jardins, que es deia La Posada Jamaica i estava molt a prop de la font dels
Ocellets. A mitja tarda vam fer el dinar a casa dels sogres, només pares i germans i cap al
tard ens vam retirar a casa dels meus pares on havíem decidit viure els primers temps de
casats.
L’endemà vam sortir en viatge de noces cap a la Vall d’Aran, lloc que vaig proposar a la
Rosa per la seva bellesa, i penso que ho vaig encertar ja que vam passar uns dies
meravellosos en uns llocs paradisíacs.
He dit més amunt que tant la meva dona com jo som agnòstics, podria dir que ateus, en
canvi des dels 15 anys fins gairebé els 20 jo estava a la JOC, tenia relacions amb mossèn
Pere i molts dels meus amics eren catòlics o estaven vinculats amb la religió. Com es va
produir aquesta transformació? Es que soc sincer amb ses dues etapes de la meva vida?
Començo per la segona pregunta: Si, he estat sincer a l’adolescència quan he connectat
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amb la JOC i ho continuo essent quan em considero agnòstic o ateu. Aquesta
transformació es va produir gradualment: En primer lloc he de dir que em trobava molt a
gust amb els companys de la JOC quan parlàvem dels drets dels treballadors, de les
injustícies de la societat capitalista o quan anàvem d’excursió. No em trobava gens ni
mica bé quan els diumenges anava a missa o quan escoltava les xerrades dels capellans.
Per a mi representava un sacrifici i una pèrdua de temps i això feia que de mica en mica
me n’anés distanciant. Posteriorment en fer el servei militar se’m van aclarir les idees i,
davant la impossibilitat de demostrar l’existència d’un esser superior, vaig prendre la
realitat i el pragmatisme com a base de la meva vida. Es per això que em declaro agnòstic
a partir dels 23 anys.
En acabar el viatge de noces torno a Montesa on uns mesos abans havia estat elegit enllaç
sindical.
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CAPÍTOL V
La política

A l’hivern del 57 hi van haver al país eleccions d’enllaços sindicals i jurats d’empresa.
Jo, que ja havia parlat amb el meu futur sogre, qui m’havia fet veure la necessitat que els
treballadors de tot l’Estat participéssim en aquestes eleccions, vaig decidir presentar-m’hi
per exigir des de dins del Sindicat Vertical les millores socials que es legislaven al país,
però que si els treballadors no les reclamàvem i lluitàvem per elles, no s’aplicarien mai.
Vaig parlar amb altres companys honestos perquè també es presentessin, i així vam
formar un equip on, si no m’equivoco, hi havia Josep Pujol, Liesa García Peiró, Ortiz,
Pardo i jo mateix, pot ser hi havia algú més que ara no recordo. Aquest equip es va trobar
en una situació on tothom ho criticava tot i els treballadors començaven a protestar
enfrontant-se als perills de l’acomiadament i fins i tot de la presó si s’organitzaven fora
de la CNS.
Els primers mesos del 58 ens van arribar noticies de les grans vagues que feien els
minaires d’Astúries, vagues a les quals es va afegir la Hispano Olivetti, de Barcelona, i
alguna altra empresa. El Pujol, l’Ortiz i jo en vam parlar i vam fer córrer entre els
treballadors que ens havíem de solidaritzar amb els minaires. Vam donar la consigna de
parar les màquines l’endemà a primera hora. Quan va arribar el moment no va haver-hi
ningú que es decidís i va passar tot el matí sense que ens aturéssim. Llavors jo vaig parlar
amb els meus companys de rectificadores i aquests em van dir que quan jo aturés la
màquina ells vindrien darrera meu. Així ho vam fer; l’endemà matí jo vaig parar la
màquina i vaig sortir de la secció, tots els meus companys van seguir-me, vam sortir de
la secció, vam passar enmig de les màquines del taller en sèrie dient a tothom que
s’aturessin també. Els nostres companys ens miraven amb el desig de parar als ulls, però
amb la por al cor, sense decidir-s’hi. Vam pujar les escales del vestuari i des de dalt fèiem
gestos invitant-los a seguir-nos i primer un, desprès un altre i seguidament tots es van
afegir a nosaltres. La porta del vestidor estava tancada, vam baixar, ens vam reunir tots
en un gran grup i vam acordar anar al taller de muntatge, que estava en un segon pis per
avisar-los que estàvem aturats i demanar-los que s’hi afegissin. Jo no hi volia anar perquè
era enllaç sindical i tenia por de les represàlies, el García Peiró, que també era enllaç
sindical, va dir: “Jo hi aniré”. Jo li deia que ell no, però sense fer-me cas se n`hi va anar i
al cap de cinc minuts va baixar dient que ja estaven parats. Ja teníem més de 400
treballadors en vaga, però els qui havíem organitzat el conflicte no sabíem com conduirlo. Llavors la direcció de Montesa cridà els enllaços, vam pujar i els trobem més nerviosos
que nosaltres. Ens demanen que passa, els diem que la gent està aturada, ens pregunten
per què i l’un diu que perquè es guanya poc, l’altre diu que no ho sap, jo dic que a Astúries
hi ha milers de treballadors en vaga i que la Hispano Olivetti també està parada.
L’Arceguell diu que tanquin la porta, en Chalamanc contesta que no, que saltaríem i ho
trencaríem tot, etc. Ens van dir que avisarien al Sindicat i a la policia. No recordo amb
claredat com es va solucionar el conflicte, però crec que vam tornar a la feina molt aviat
i no va haver represàlies per a ningú. Més endavant vaig saber que el director, Sr.
Chalamanc, parlant amb tècnics, amics meus, va dir que el responsable de la vaga vaig
ser jo i que anés molt en compte ja que podria tenir greus problemes.
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Poques setmanes després dels fets esmentats es produí un cop d’estat a Montesa. Cop
d’estat protagonitzat per un sector encapçalat pel Sr. Bultó en contra del Sr. Permanyer i
de la seva política comercial.
Aquest cop de força es va donar perquè el Sr. Bultó era un aristòcrata a qui agradava molt
la velocitat i sobretot les curses de motos. Ell havia muntat a Montesa un departament
específic dedicat a l’estudi dels motors de dos temps i a la experimentació de les seves
diverses peces: la resistència, la fatiga, etc., i així va formar un bon equip tècnic, junt a
un bon equip de conductors de motos dedicats a les curses. Aquest equip viatjava per tot
el món participant a totes les curses que s’organitzaven. Això representava un gran
prestigi a nivell internacional per les motos Montesa, però al mateix temps representava
unes despeses massa grans per a la societat. El Sr. Permanyer, que era una persona molt
pràctica comercialment, veia com amb aquesta política econòmica s’estaven
descapitalitzant i en una reunió del consell d’Administració va dir prou, oposant-se a
continuar amb aquestes despeses de bogeria que, deia, els portaria a la ruïna en quatre
dies. Alguns dies després d’aquesta reunió, el Sr. Bultó junt amb la plana major de
Montesa, quasi tots els tècnics, van plegar de sobte deixant el Sr. Permanyer sense
direcció tècnica superior. El Sr. Permanyer ens va reunir a tots i ens va dir: “Ja sabeu el
que passa, ha marxat el meu soci amb tots els tècnics, jo no sé fer motos, si vosaltres sou
capaços de seguir treballant i fabricant les nostres motos continuarem amb la fàbrica i els
nostres projectes, sinó, em veuria obligat a tancar”. Vam contestar que no s’havia de
preocupar, nosaltres podríem continuar amb la fàbrica. S’haurien de cobrir els llocs de
direcció vacant el més aviat possible, però de moment continuaríem treballant sense
massa problemes. Aquesta resposta va agradar al Sr. Permanyer, que estava desitjós de
plantejar batalla als que havien marxat amb la intenció de crear una nova empresa.
Així ho van fer ja que molt aviat, el dia 3 de maig del mateix any, van anunciar la nova
firma productora de motos que es diria Bultaco. En aquesta nova fàbrica el Sr. Bultó no
tenia oposició i va dedicar molts diners al desenvolupament del motor de dos temps, cosa
que li va donar molts triomfs tant al país com a l’estranger. Naturalment el rival més
directe de Bultaco era Montesa i tractaven d’enfonsar-lo per sempre més. Els directius de
Bultaco portaven la guerra fins als treballadors mantenint contactes amb molts de
nosaltres i fent ofertes als més qualificats perquè anéssim a treballar amb ells. Això
representava un degoteig continuat de treballadors de Montesa que passaven a Bultaco.
Tot aquest conjunt de coses no van impedir, però, que Bultaco fes fallida quan va
començar a imposar-se l’automòbil i a baixar la producció de motos, mentre que Montesa
actualment encara continua fabricant motos, gràcies a que es va associar amb una empresa
japonesa.
Als anys 50 Catalunya era la província espanyola on la reindustrialització estava més
avançada i on més llocs de treball es creaven, això feia que fossin riuades els immigrants
que rebíem d’arreu del país, principalment de Galicia i d’Andalusia. Venien directes a
Barcelona, que era on més necessitat de mà d’obra hi havia. Eren gent que sabien treballar
la terra, però que per treballar a la industria s’havien de reciclar. Generalment s’acoplaven
bastant ràpid i bastant bé. A Montesa i a Bultaco van llogar desenes de treballadors
immigrants sense categoria professional per ensenyar-los a treballar en les màquines més
senzilles i promocionaven els més espavilats que, quan passaven uns mesos, es convertien
en personal qualificat.
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. . . . . . .
Quan es va trencar la Montesa feia quasi un any que un aprenent del taller auxiliar, que
es deia José Larraga, havia fet molts esforços per muntar una biblioteca dins de la fàbrica
i donar unes eines culturals als treballadors. El xicot, però, anava molt poc a poc, ja que
només es movia en el cercle dels seus companys de taller. Quan jo me’n vaig assabentar
em va semblar una idea tan bona que me la vaig fer meva i la vaig impulsar de tal manera
que en poc temps érem més d’un centenar de socis. Llavors vam crear una comissió de
direcció de la qual m’anomenaren president. De seguida vaig proposar unes bases de
treball amb unes reunions periòdiques on acordàvem la compra de llibres, la relació amb
la direcció de l’empresa, per quin tipus de lectura ens decantàvem i per tot allò que
consideràvem interessant per la biblioteca i pels treballadors. Tenir una biblioteca a la
mateixa fàbrica va estimular que una quantitat molt important de treballadors llegissin
d’una forma continuada, ja que per una quantitat molt petita de diners que pagàvem els
socis, teníem accés a la lectura de les millors obres de la literatura mundial. En separarse Bultó i Permanyer, els companys que van anar a la Bultaco, quan aquesta empresa va
estar organitzada, van seguir l’exemple de Montesa i també van fundar la seva biblioteca
obrera.
. . . . . . . . . .
Deuria ser l’octubre de 1958 quan el Félix Cardador i el meu sogre ens van proposar, a la
Rosa i a mi, fer un viatge a Còrdova amb l’objectiu d’entregar material del PCE a un
enllaç de la capital, que aquest hauria de repartir per tota la província. També aniríem al
Viso de los Pedroches per proposar al meu cunyat Reinaldo que fes un viatge a França
per veure’s amb els responsables del Partit i organitzar conjuntament les accions de lluita
per tot el Valle de los Pedroches. Reinaldo estava molt vigilat perquè era familiar de
Claudio, el meu sogre, i no es va atrevir a fer el viatge. Llavors ho vaig proposar a
l’Andrés, un camarada ben preparat que podria substituir-lo amb garanties, però aquest
tampoc es va atrevir i la segona part del nostre viatge no va reeixir.
Per poder fer aquest viatge vaig demanar un permís especial, ja que només feia dos mesos
que havia fet les vacances. Vaig dir que una germana de la meva dona es casava al Viso
i nosaltres volíem anar al casament. No hi va haver cap problema i em van donar una
setmana de festa.
En passar vuit mesos del nostre casament la Rosa va quedar en estat i vam prendre la
decisió d’anar a viure a casa dels seus pares ja que tenien un pis amb millors condicions:
Una sala de bany completa amb aigua calenta; molt de sol i estava situat a Sarrià on hi
havia una atmosfera menys contaminada que a l’Hospitalet, que era on vivíem amb els
meus pares. I va ser després del referit viatge, a la primavera de 1959 quan ens vam
traslladar a Sarrià, on a la fi de l’estiu va néixer la meva filla Carme, concretament el 27
de setembre. L’experiència de ser pare la vaig acceptar amb joia i al mateix temps em
vaig sentir més responsable davant la vida.
Els primers dotze mesos de la meva filla van transcórrer amb placidesa i van servir com
a plataforma de llançament per entrar amb força dins de la política. Dia rere dia el meu
sogre parlava i parlava a les hores del dinar i el sopar, posant especial èmfasi que tant la
seva filla com jo ens entusiasméssim amb els èxits de la Unió Soviètica i dels països
socialistes. Per a mi tot el que ens explicava en Claudio era veritat absoluta, a més a més
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ho reforçava amb força de lectures clandestines com, Mundo Obrero, Nous Horitzons,
Nuestra Bandera i llibres escrits per Lenin, Stalin, Kruschev, Maurice Thorez, etc.
Paral·lelament, a Montesa tenia la responsabilitat d’enllaç sindical, la qual cosa
determinava que jo m’hagués imposat, per sobre de tot, la defensa dels drets dels
treballadors. Amb aquesta conscienciació accelerada, em passava la major part dels dies
pensant com podíem o havíem d’organitzar-nos els treballadors per acabar amb
l’explotació a que érem sotmesos. Aquests pensaments els comentava amb els meus
companys i anava fomentant inquietuds i rebel·lió. Jo treballava a la secció de
rectificadores i entre els qui hi treballàvem s’havia creat un estat d’ànim cada dia més
exaltat, en contra de l’explotació capitalista. Aquesta exaltació va anar pujant de to fins
que va explotar. Llavors ho vam concretar escrivint, tots els rectificadors, una sol·licitud
d’augment de sou en què donàvem a l’empresa un termini de vuit dies perquè ens
contestés, si no, ens acomiadaríem. Aquesta sol·licitud la vam deixar damunt la taula del
cap de taller un dia a les dues, quan vam haver plegat.
A la tarda jo em vaig veure amb el meu sogre i el Félix i quan els vaig explicar el que
havíem fet tots els rectificadors, en lloc de rebre felicitacions per la nostra acció de lluita,
vaig rebre fortes crítiques per una acció que van qualificar de reacció petit-burgesa. Em
van fer veure que demanar augment de sou col·lectivament encara que només fos una
secció de la fàbrica, era correcte, però amenaçar l’empresa amb el nostre acomiadament
era un error greu, tant per a nosaltres com per a tots els treballadors de la fàbrica. Nosaltres
perdíem un treball de diversos anys. En un altre lloc havíem de començar de zero. En
quan als nostres companys perdien uns treballadors que els havien defensat en diverses
ocasions i si marxàvem no ho feríem més. Em van aconsellar que parlés amb tots els que
havien presentat la sol·licitud per fer-los comprendre que la nostra actitud no era correcte.
Que quan l’empresa ens cridés que negociéssim amb habilitat i que encara que no ens
augmentessin el sou, si ens prometien estudiar-ho que ens donéssim per satisfets, però
sobretot que no marxéssim. Vaig parlar amb els meus companys i tots van estar d’acords
excepte el Ortiz que, ja havia fet tràmits per anar a treballar a Alemanya.
Dies després em va cridar el director molt estranyat del que havíem fet. Em va dir que a
mi pensaven promocionar-me com a cap d’equip i que en quan als altres ja veuria el que
es podia fer. Li vaig contestar que en el que a mi respectava em donava per satisfet, però
com que el problema era també dels meus companys no ho podia acceptar fins que els
rebés a tots i es donessin per a satisfets. L’endemà els va rebre i van arribar a posar-se
d’acord.
. . . . . .
Quan la meva filla Carme encara no havia complert els onze mesos vam organitzar unes
vacances a Valencia, Castella i Andalusia, amb moto. Vam convidar a venir al meu sogre,
el qual s’havia quedat tot sol ja que la seva muller feia uns dies que havia anat al Viso a
casa sa filla gran. El meu sogre va acceptar i tots quatre vam viatjar damunt d’una moto
amb sidecar que feia uns mesos havia comprat a Montesa. El meu sogre i jo anàvem
damunt la moto i la Rosa amb la nena al sidecar. Vam sortir a les 7 del matí i a quarts de
dotze ens aturàvem a les platges de Benicarló per banyar-nos i dinar. A la tarda vam
continuar fins a Castelló de la Plana on vam sopar i dormir en un hotel.
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L’endemà vam seguir viatge cap a Valencia i havent dinat cap a Ciudad Real. Vam dormir
en un poble de Castella i vam passejar sota una nit blava i profunda com són les nits clares
de Castella.
El programa del meu sogre era el d’acompanyar-nos fins a qualsevol poble prop del Viso
on ell agafaria el tren cap a Còrdova i després a Madrid, on tenia família. Nosaltres
seguiríem fins al Viso i passaríem uns dies amb els meus cunyats. Quan anàvem camí
d’Alcázar de San Juan ens vam aturar a descansar i beure una cervesa. Llavors jo li vaig
a Claudio que per què no ens acompanyava al seu poble, que s’ho passaria molt bé
abraçant la seva família i els amics. La seva resposta va ser que ja li agradaria, però que
l’última vegada que hi va anar va haver de marxar precipitadament ja que va ser amenaçat
de mort. Jo ja coneixia la historia, me la havia explicada la seva filla:
“El meu sogre va néixer al Viso, un poble de la província de Còrdova d’uns 6.000
habitants a principi de segle i uns 8.000 el 1936. Tenia les mateixes característiques que
la immensa majoria dels pobles d’Andalusia: reminiscències feudals amb grans
terratinents, la resta del poble obrers agrícoles amb sous molt petits i moltes necessitats.
Als 7 o 8 anys els nens ja anaven a la recollida de l’oliva per ajudar a casa. Tot aquest
estat de coses junt amb el ressò de la Revolució d’Octubre van portar al meu sogre des de
molt jove a ser sensible a les necessitats, tant les pròpies com les dels altres treballadors
sotmesos a una gran explotació per part dels “señoritos”. Abans dels 20 anys ja era
militant de PCE i organitzava les lluites dels obrers del camp. En constituir-se la
República va assumir responsabilitats polítiques, que van ser més importants després de
l’aixecament militar-feixista del 36. Va ser segon alcalde i va ajudar a confiscar les terres
als latifundistes per muntar cooperatives agràries. També fou comissari polític a la guerra.
Per tot això es va guanyar l’odi dels terratinents i no li ho van perdonar mai. I com que
en aquest poble van haver-hi morts de la gent de dretes, degut a elements incontrolats,
malgrat que el meu sogre va salvar al capellà i algun altre terratinent, tant aviat com van
poder se’n van venjar.
Això va ser quan després de detenir-lo a Valencia el van portar al poble i allà 8 o 10
falangistes i mercenaris el van punxar amb grans agulles de cosir sacs, fins que va quedar
per terra mig escolat i mig mort. Un oficial de l’exèrcit de Franco, quan es va assabentar
dels fets el va fer recollir, el va fer portar a casa del metge i li va dir que el curés i el
salvés, si no el faria responsable de la seva mort.
Sortosament es va salvar. Llavors el van tancar a la presó i al jutjar-lo el van condemnar
a mort, acusant-lo de totes les morts que van haver-hi al poble (Era una calumnia ja que
ell era una persona molt pacífica i, com he dit abans, degut a la seva intervenció va evitar
que matessin al capellà i altres persones de dretes). La seva dona va suar per impedir que
el matessin. Va aconseguir certificats de les persones que va salvar, després de pregar
molt ja que cap d’ells li’n volia fer. Per fi van revisar el judici i van retirar la pena de mort
per la de cadena perpètua. Tretze anys després el van deixar anar amb llibertat provisional.
Les autoritats franquistes li van dir que podia tornar al poble de visita, però no a quedars’hi. Havia d’escollir un altre lloc per viure i es va quedar a València. Més endavant va
anar al poble a visitar als parents i amics.

47

© Familia Folch-Rísquez. Aquesta versió ha estat autoritzada exclusivament perquè la Taula de
Nou Barris per la República faci difusió a la seva pàgina web i afavorir les tasques d'investigació

En arribar al Viso una manifestació de centenars de persones feien cua per abraçar-lo i
parlar amb ell. Aquestes manifestacions d’estimació van encendre l’odi dels feixistes, que
es van reunir i van acordar de pagar un pistoler per matar el Claudio. Entre els reunits hi
va haver algú que ho va dir a la Guardia Civil, llavors el sergent va anar a veure el meu
sogre i li va dir que el millor per a tots fora que se n’anés del poble ja que ell no es veia
capaç de garantir la seva vida. Que legalment no el podia fer marxar, però que ell sabia
de persones influents del poble que el volien fer matar. L’endemà el meu sogre va tornar
a València.”
Era a causa d’aquests antecedents que en Claudio no gosava anar al Viso. Jo tractava de
convèncer-lo dient-li que havia passat molt de temps, que les situacions no són eternes,
etc. I com que ell se’n moria de ganes d’anar-hi ja que hi havia la seva dona, la seva filla,
el net i un munt de parents i amics que feia molt de temps que no veia, va acabar per
acceptar la meva oferta amb la condició que entréssim al poble a mitjanit. Li ho vaig
garantir i així ho vam fer.
Quan a les dues de la nit aturàvem la moto davant la porta de la casa va sortir el meu
cunyat, qui en veure el sogre quasi es desmaia.
L’endemà, després d’esmorzar van començar a avisar els parents i els amics i va ser una
processó que va durar els dos dies que va romandre amagat dins la casa. El tercer dia de
bon matí me’l vaig emportar a Espiel, un poble a uns 20 Kms. on vivia un germà seu.
Aquest viatge va ser tan meravellós per al meu sogre, que en parlava sovint i fins la seva
mort el va tenir present com una de les millors coses que li havien passat a la vida.
En tornar de vacances el Félix ens va reunir i ens va proposar de muntar un aparell del
Partit destinat a confeccionar i enviar propaganda del PCE, per subministrar-ne a tota la
província de Còrdova. Un aparell en el parlar polític volia dir un organisme autònom,
deslligat de les bases, connectat amb la direcció del Partit i amb el fi de cobrir una
necessitat concreta. En aquest cas la confecció i subministrament de materials del PCE a
Còrdova i província.
En Felix Cardador era un company polític del meu sogre. Era andalús com ell i també
havia passat molts anys a la presó. Vivia a Sarrià prop de nosaltres. Estava casat amb un
fill i quan jo el vaig conèixer la seva dona estava embarassada d’un nen amb deficiències
cerebrals que pocs dies després de néixer va morir. El Félix, com el meu sogre, militava
al PCE. Tots dos n’havien estat fundadors en els seus respectius pobles, tots dos eren
doncs, dels anomenats històrics. L’any 1960 van anar al VII Congrés del PCE,
representant a la província de Còrdova. Congrés que es va celebrar a Txecoslovàquia i on
el Félix va ser elegit membre del Comitè Central i el meu sogre no. Això li va provocar
una mena de gelosia vers el Félix. No obstant, el meu sogre es supeditava voluntàriament
a la superior jerarquia del seu company.
El repartiment de funcions en l’aparell que havíem muntat quedava com segueix: El Félix
connectava amb la direcció del PCE i ell ens procuraria els clixés dels materials a
imprimir. El meu sogre es va responsabilitzar de trobar un domicili segur per a portar la
impressora i anar a treballar cada cop que fos necessari, també havia de subministrar el
paper i les tintes per a la impressió. La meva responsabilitat seria posar la impressora en
funcionament, imprimir junt amb el meu sogre les quantitats que ens assenyalessin i
48

© Familia Folch-Rísquez. Aquesta versió ha estat autoritzada exclusivament perquè la Taula de
Nou Barris per la República faci difusió a la seva pàgina web i afavorir les tasques d'investigació

buscar un mitjà segur per a embalar els materials. També m’ocuparia de les finances.
Finalment, en Claudio seria qui facturaria els paquets.
Per a mi va ser bastant senzill posar en funcionament la impressora ja que era manual i
tenia diversos reglatges per fer-la treballar en bones condicions. Quan en Félix rebia els
clixés, el meu sogre els recollia i ell i jo anàvem al domicili on hi havia la impressora i en
un dia o dos imprimíem tot el que ens havien assenyalat.
Em va costar molt trobar un sistema que fos pràctic i segur per embalar els diaris i les
octavetes. Em van donar la idea de fer motllos d’escaiola i posar els materials entremig
de les figures, però això no va funcionar. De prova en prova, recordo una vegada que vam
preparar una maleta amb doble fons i quan va arribar al lloc de destinació, en manipularla els empleats de l’estació se’ls hi va obrir i tota la propaganda subversiva per terra!...
Sortosament anava destinada a un nom figurat i el camarada que havia de recollir-la ho
va saber amb antelació i no hi va anar. Malgrat això el Félix ens va fotre un fort escàndol
per la nostra irresponsabilitat i per la manca de seguretat en les trameses.
Per fi se’m va ocórrer un mitjà que va funcionar sempre i pel que vaig ser felicitat: Es
tractava d’uns grans pots de llauna que havien estat plens de pintura i que una petita
empresa netejava i servien de nou. Jo en comprava 6 o 7 cada cop que teníem material
imprès, els omplíem, els tapàvem amb tapadores a pressió, llavors jo els estanyava i això
els donava les màximes garanties. Els companys que els rebien ho trobaven molt bé,
només es queixaven que els costava obrir-los ja que els havien de tallar i era molt laboriós.
Ho recordaré tota la vida perquè va ser la primera gran por política que vaig patir. Estàvem
a Sarrià dins l’habitació dels meus sogres. Érem el Claudio, la Juanita, la meva dona, la
Lola, dona del Félix i jo. Sobre el llit hi havia milers d’octavetes i centenars de Mundo
Obrero. El PCE preparava una jornada de vaga general política. Ho estàvem classificant
per empaquetar-ho i enviar-ho a Còrdova. De sobte van trucar a la porta; la Juanita va
anar a obrir i al cap d’una estona va tornar molt nerviosa i va dir que era la policia que
demanava pel Claudio. El meu sogre va sortir per rebre la policia, la porta estava a uns
10 mts. de l’habitació on érem; es a dir a l’altre extrem de la casa. Tots ens vam posar
molt nerviosos sense saber que fer. Hi havia qui deia de llençar-ho tot pel balcó, però el
que vam fer va ser recollir tots els papers, posar-los dins d’una gran maleta i posar-la sota
el llit. Encara no ho havíem acabat quan va entrar el meu sogre somrient dient-nos que ja
havia passat el perill, que la policia havia marxat i que havia vingut per tenir-lo localitzat
ja que quan es preparaven jorns de lluita la policia política vigilava molt de prop aquelles
persones amb responsabilitats polítiques en contra del règim. Tots vam tornar a respirar
alleujats i havent-nos tret un gran pes de sobre. Alhora vaig començar a prendre
consciència del perillós que era la nova activitat que havia encetat.
Vam estar un any i escaig subministrant propaganda del PCE a la província de Còrdova.
Passat aquest període en Félix ens va dir que el Partit havia trobat els mitjans de
confeccionar els materials a Còrdova, cosa que representava més seguretat i millor
economia. Per tant s’havia decidit la dissolució del nostre aparell.
Aquesta dissolució va representar per a mi una espècie de vacances polítiques i va
coincidir amb una afecció de tipus al·lèrgic que se li va declarar a la meva filla Carme.
Ho passàvem molt malament quan vèiem els ofecs que patia la petita sense poder fer res
per aturar-los. En aquells anys la medicina havia progressat poc pel que feia a les malalties
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respiratòries. L’únic que li receptaren fou unes vacunes subcutànies que li aplicaven
setmanalment. A part quan patia la crisi prenia unes pastilles a base de cortisona que li
atenuaven els ofecs.
Els metges ens van recomanar un canvi d’aires i nosaltres vam aprofitar que la casa que
el meu pare havia venut a Vilavert encara no estava habitada per demanar permís als nous
amos per passar-hi un parell de mesos. I allà van anar la mare, la dona i la meva filla. El
meu pare i jo hi anàvem els dissabtes al migdia i tornàvem els diumenges al vespre.
Fèiem aquest viatge amb la moto que m’havia comprat i, com que era hivern, jo quedava
garratibat de fred. El pare no en patia tant ja que anava dins del sidecar i estava més ben
protegit. Ens aturàvem a mig camí, al poble de Santa Margarida i els Monjos, i jo em
prenia quasi un petricó de conyac i així recuperava calor i força per acabar el viatge.
Recordo amb melangia els esmorzars dels diumenges a Vilavert. Esmorzars que fèiem a
base de botifarra a la brasa i vi del Sindicat. Les setmanes passades a Vilavert li van anar
molt bé a la nostra filla ja que no va tenir cap crisi d’asma.
A últims de març vam tornar a Barcelona. Mentre estaven al poble la Rosa s’havia
començat a engreixar ja que a primers d’any havia quedat embarassada. El dia 28
d’octubre de 1962 va néixer el nostre segon fill, va ser un noi i de nom li vam posar Josep
Maria.
A les darreries de 1962 Montesa es va traslladar a una nova fàbrica ubicada a Cornellà
del Llobregat. Aquesta fàbrica s’havia començat a construir quan encara no s’havien
separat els Srs. Permanyer i Bultó.
Precisament aquest hivern va ser el de la gran nevada ja que el dia de Nadal va caure més
de mig metre de neu a la ciutat de Barcelona quedant interromputs tots els transports de
superfície. El meu cunyat Pep s’havia comprat un cotxe d’ocasió, era un Peugeot 202, i
va venir a Sarrià a buscar-nos ja que anàvem tots a passar el Nadal a casa dels meus pares,
a l’Hospitalet. En sortir de Sarrià va començar a caure aigua-neu, però era tan lleuger que
no es podíem imaginar que hores més tard cauria una veritable tempesta de neu sobre la
ciutat.
Estàvem dinant i, per la porta de la galeria, vèiem com queien espesses volves de neu.
Havent dinat vaig baixar al carrer on la neu ja tenia una alçada de 20 o 25 cms., i
continuava caient. Prop del vespre va deixar de nevar, però els carrers de Barcelona eren
intransitables i nosaltres vam haver de preparar llits a cals pares ja que tant la meva
germana i família com nosaltres no vam poder tornar a casa.
L’endemà la neu s’havia gelat i els transports públics de superfície no podien circular.
L’alcalde de Barcelona, Sr. Porcioles, va fer venir màquines neteja-neu, des d’Andorra,
per netejar els carrers de la ciutat i restablir la circulació.
Vam estar tres dies sense poder anar a treballar i quan hi vam tornar havíem de fer focs a
terra i escalfar-nos ja que el fred era tan intens que no es podia treballar. El personal va
fer vaga i els enllaços vam fer intervenir el Sindicat Vertical, el qual va donar la raó als
treballadors.
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Els primers mesos de 1963 van ser de transició per als treballadors de Montesa. No
estàvem acostumats a les noves instal·lacions, encara no estàvem ben organitzats, tot era
diferent i no s’aconseguien els temps de fabricació. Els problemes eren continus i els
nervis s’apoderaven dels treballadors. Per aquestes dates i dins d’aquest context, va venir
a Sarrià l’Emili per enllaçar amb mi.
L’Emili era un antic dirigent del PSUC que tenia la responsabilitat de reconstruir
l’organització del Partit a Barcelona, malmesa des de la detenció d’en Pere Ardiaca
responsable aleshores del front sindical. Quan l’Emili va venir a casa jo pensava que volia
veure al meu sogre ja que es va presentar de la mateixa manera que tots els que havien
vingut amb anterioritat demanant per la casa de Madrid (Aquesta era la consigna que
usaven per contactar amb el meu sogre). Jo vaig obrir la porta i li vaig dir que en Claudio
no hi era i ell em va respondre que venia per mi. El vaig fer passar i en una conversa
privada em va parlar molta estona de la dignitat obrera, de la necessitat d’aixecar el cap i
acabar amb el Règim i de l’important que era que jo m’afegís als milers de treballadors
que arriscaven la seva integritat i la seva llibertat per afeblir i derrocar la dictadura del
General Franco i establir un període de llibertats per a Espanya. Mentre parlava jo
m’anava entusiasmant i sentint cada cop amb més força la ineludible necessitat de passar
a l’acció. Vam quedar d’acord que tornaria més endavant i que jo li passaria informació
sobre la Montesa.
La següent visita va ser uns dies després; jo ja havia preparat un informe on explicava les
característiques de la fàbrica; els obrers amb més inquietuds, els problemes més sentits,
les possibilitats de reivindicacions, etc., etc. Aquest cop l’Emili em va demanar que
escrivís quelcom pel diari Unitat que editava clandestinament, es clar, el PSUC per als
treballadors de Barcelona.
Vaig escriure un article on explicava que els problemes dels treballadors de Montesa eren
els mateixos de tots els de Barcelona i de tot Espanya i que per sobre les diferències
ideològiques teníem la necessitat d’unir-nos, socialistes, comunistes catòlics i altres per
aconseguir millors condicions de treball i avançar vers unes llibertats sindicals i polítiques
on els obrers i tots els ciutadans recobréssim la nostra dignitat segrestada des de
l’aixecament militar feixista i la pèrdua de la Guerra Civil per l’exèrcit republicà.
Acabava dient que era molt més important el que ens unia que el que ens separava i per
tant que poséssim fil a l’agulla.
A l’Emili li va agradar l’escrit i el va fer incloure a la portada de la Unitat, presentant-lo
com una entrevista feta a un treballador de Montesa. Jo vaig portar la revista a la fàbrica,
la vaig donar al company Angel Sánchez dient-li que la deixés llegir a tots els companys
que pogués, però que la recuperés. L’impacte que va causar aquest escrit va ser molt fort
i durant uns quants dies només es parlava del mateix a Montesa.
El següent pas de l’Emili va ser preparar una reunió amb dos companys de banca: José
Gracia i Juan Folch. Vam fer un parell més de reunions i l’Emili em va demanar que em
fes càrrec del front sindical del PSUC a Barcelona. Em va preparar reunions amb
companys com en Moscoso, Navarro, etc.
Jo deia a l’Emili que tant el Folch com el Gracia tenien més coneixements que jo i que
per tant havien de ser ells els qui dirigissin el grup, no jo. Però l’Emili em deia que ells
no tenien pasta de dirigents.
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Mentre s’eixamplava el grup de companys que jo dirigia, l’Emili convocava reunions a
nivell del Comitè de Barcelona, organisme del qual em va proposar ser membre en
qualitat de responsable de l’acció sindical. Jo em temia no ser capaç de desenvolupar
correctament aquesta nova responsabilitat, ja que les meves intervencions dins del Comitè
eren les menys documentades de tots els membres que ens reuníem. Malgrat tot s’anava
consolidant una organització estable dins el Partit, des d’on tractàvem de donar un fort
impuls a tota l’oposició que es respirava en el món del treball.
A principis de 1964 el PSUC va començar a editar tríptics i octavetes signades amb les
sigles d’Oposició Sindical Obrera. Anomenàvem oposició sindical tot el que s’enfrontava
a les estructures del Sindicat Vertical. El que volíem des del Partit era organitzar i
coordinar aquesta oposició sindical.
Recordo l’ensurt que vaig tenir a finals del 64 quan entre ASO i OSO vam programar una
manifestació de suport a un company acomiadat de l’empresa PHIER de Badalona. Vaig
citar molts companys de Montesa a la carretera de Badalona. Vam citar també companys
d’altres fàbriques. Jo vaig omplir-me les butxaques d’octavetes d’OSO i vaig anar a la
cita. En arribar a Badalona un grup de companys m’envolten i em diuen que hi ha molta
policia secreta i em demanen què podem fer. Tot d’una s’aturen dos homes s’identifiquen
com policies i comencen a preguntar què fem, d’on som, etc. El meu cor comença a
bategar amb força mentre les mans dins les butxaques comprimien amb força les
octavetes. M’adono que els policies estaven distrets preguntant els companys, llavors
molt poc a poc començo a caminar apartant-me del grup i quan havia donat vuit o deu
passos se sent una veu: “Eh Vd. ¿Dónde va? ¿No me oye? Jo que em feia el distret em
vaig girar i vaig dir: “¿Es a mí?” ”Sí a ti, ven aquí?” Em vaig atansar i em va preguntar
on vivia i que feia a Badalona. Amb el cor bategant a cent per hora, tan fort que temia que
ho sentís el policia vaig respondre amb una idea que em va venir al cap com un llamp:
“He venido a ver a un compañero que se llama Blas Guevara y vive en la calle Porvenir
19”. Que jo tenia un amic que es deia Blas Guevara era cert i també ho era que vivia al
carrer Porvenir. La idea em va venir mentre em preguntava el policia, i, no sé si va ser
pel meu accent persuasiu o per la meva desesperació, el cas es que el policia em va dir:
“Vete y que no te vuelva a ver por aquí”. Vaig fer mitja volta, vaig passar per un
descampat, em vaig buidar les butxaques d’octavetes i vaig tornar a la carretera. Ja se
n’havia anat quasi tothom.
Quan a la primera reunió del Comitè de Barcelona ho explicava als companys, em van
dir que un dirigent obrer no pot cometre aquestes imprudències quasi infantils d’anar a
una manifestació il·legal amb les butxaques plenes de propaganda clandestina.
Setmanes després va ser el primer de maig, la festa dels treballadors, i havíem cridat a
manifestar-nos al carrer Pelai. Vaig anar-hi amb la Rosa, vam trobar molts treballadors
caminant amunt i avall per la vorera de la Rambla sense aturar-se, ja que estava farcit de
policia, i quan algú s’aturava a conversar de seguida li deien: “Circule, circule”.
A l’estiu del 64 l’Emili m’havia preparat un viatge a França on coneixeria els companys
de la direcció del Partit amb qui parlaria lliurament i sense perill. Vam decidir anar-hi la
Rosa i jo amb moto. Havíem acordat que quan arribéssim a París buscaríem un hostal i
des d’allí escriuríem una lletra a una adreça que ens havia donat l’Emili, en què
comunicaríem el lloc on érem i ja vindrien a buscar-nos. Vam fer un viatge molt maco en
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dues etapes. El primer dia ens vam aturar a dormir als voltants de Lyon i l’endemà
entràvem a París per la porta d’Itàlia. Eren quasi les vuit del vespre i vam buscar un hostal
econòmic. Quan el vam trobar ens vam adonar que ens havíem equivocat ja que hi havia
molta brutícia a l’habitació. Sortosament, segons la Rosa, el llit tenia els llençols molt
nets.
Per poder fer aquest viatge havia vingut a viure amb nosaltres la germana de la Rosa, la
Carmen, qui es feia càrrec dels nostres dos fills mentre estiguéssim fora. Per cert que feia
tres mesos que havíem deixat el pis dels meus sogres per anar a viure a la Guineueta en
un pis que feia més de tres anys que estàvem pagant. Es la mateixa vivenda on encara
vivint. Pertanyia a una cooperativa anomenada La Puntual, la qual havia construït
diversos grups de vivendes amb moltes dificultats. Per fi s’havien acabat les nostres i ens
hi vam traslladar pel maig del 64.
A l’hostal de París ens hi vam passar tres dies complerts, malgrat que jo havia enviat una
lletra el primer dia, sense que ningú vingués a buscar-nos. Pel de dia anàvem a passejar
per París. Vam conèixer Notre Dame, La Tour Eiffel, Les Champs Elisées, Le Bois de
Boulogne, Le Musée du Louvre i un llarg etc. de carrers i monuments de París.
El tercer dia vaig escriure de nou una lletra a una adreça de seguretat que també m’havia
donat l’Emili per si fallava la normal. En aquesta lletra deia que vist que no havien vingut
a buscar-nos, estaríem un parell de dies més a la fi dels quals marxaríem si ningú no venia.
Ja estàvem cansats de comprar menjars freds a “l’épicerie” i d’anar als bancs dels jardins
públics a menjar. Una nit vam sortir decidits a anar a sopar a un restaurant, vam veure’n
un de molt bonic, vam entrar-hi, vam seure i quan ens va portar la carta ens vam esgarrifar
en veure els preus. Només vam prendre una sopa i una truita francesa de segon, amb un
cafè de postres. Ens va costar car, però vam estar contents d’haver menjat calent.
L’endemà cap al tard va venir el Josep Clariana, de qui anys després vaig ser íntim amic.
Ens va explicar no recordo quina història que li va impedir conèixer quan es va produir
la nostra arribada. El xicot estava molt disgustat i amb grans desitjos de fer-nos passar
uns dies molt agradables. Ens va dir que paguéssim l’hostal i que llavors mateix aniríem
a la casa d’uns companys que estaven de vacances i que nosaltres la podríem disfrutar
com si fos nostra. Vam agafar el metro i vam baixar a Ivry on en un dels seus carrers
estava l’edifici, HLM li deien els francesos, en què viuríem nosaltres. Vam explicar al
Clariana els nostres problemes per menjar i ens va dir que ara ja s’havien acabat ja que
en el pis cuinaríem el que compréssim al mercat i menjaríem bé i a bon preu. Ens va citar
l’endemà a la tarda per conèixer els companys de la direcció del Partit, amb qui
prepararíem uns dies d’estudi i de diversió.
L’endemà havent dinat ens va venir a buscar i vam anar junts a un bar on, al voltant d’una
gran taula, hi havia 6 o 7 companys. El Clariana me’ls va presentar, però només me’n
recordo de Gregorio López Raimundo ja que feia pocs dies havia llegit un llibre que
estava signat per ell. En Gregori em va preguntar com havíem fet el viatge i quants dies
estaríem a París. Quan jo li vaig dir que havíem fet el viatge amb moto perquè ens
agradava i per estalviar, ens va mirar amb admiració com dient-nos: “El que heu fet es
magnífic, aquests sacrificis són els que donen vida al Partit”. En dir que estaríem vuit dies
més a París ens va proposar que els matins vingués a parlar amb nosaltres un economista
que es deia Aribau i així aprofitaríem el temps. A les tardes podríem visitar la ciutat.
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Així ho vam fer. El company Aribau venia a quarts d’onze i estava un parell d’hores amb
nosaltres parlant-nos de la política del PSUC. Recordo que en una de les lliçons sobre
economia aplicada a Espanya i al franquisme, ens va explicar que les forces productives
s’obren pas malgrat els impediments que hom els posi davant. Això explicava que
l’Espanya dels anys 60 es desenvolupés industrialment i econòmicament encara que fos
dirigida per un govern retrògrad i autoritari.
Un dia van venir a la casa on érem, el Gregori i el Serradell, els quals ens van fer moltes
preguntes sobre les condicions de treball a Barcelona, l’ambient que hi havia entre els
treballadors, les possibilitats que vèiem de mobilitzar el poble contra del règim i sobretot
les possibilitats que hi havia d’organitzar sindicalment els treballadors. Ells ens van
explicar com vivien els treballadors a França i a la resta d’Europa, magnificant els
avantatges que tenien envers els espanyols. La Rosa va fer dinar per a tots i van menjar
ten bé que en Gregori va dir: “Esta comida la repetiremos en España en casa de uno de
nosotros cuando consigamos la libertad, y ya no tardaremos mucho”. El cert es que encara
van haver de passar més de dotze anys per assolir les llibertats de les quals parlava en
Gregori i aquest dinar mai el vam repetir, almenys en una de les nostres cases ja que de
sopars polítics en fem com a mínim un parell cada any des del 1977.
En tornar de França amb les piles carregades em vaig dedicar a organitzar primer els
companys de Montesa i després vaig tractar de connectar amb obrers d’altres empreses.
El mes d’octubre de 1964 vaig fer una convocatòria a obrers de diverses empreses,
concretament per al divendres dia 2 d’octubre, a les 7 de la tarda, a les portes del Sindicat
de la Via Laietana. Jo no recordo per quins motius no hi vaig poder anar i l’endemà en
veure els companys de Montesa em diuen que va ser un fracàs ja que van veure moltes
persones que estaven pels voltants, però no es van parlar amb tota l’estona que hi van
estar. Jo ja els havia dit que si no es podien reunir que no passava res ja que la consigna
era de tornar cada dos divendres a la mateixa hora fins que decidíssim el contrari.
El divendres 16 jo hi vaig anar amb dos o tres companys de la fàbrica. Mentre érem allà
vèiem altres persones que també ens miraven amb curiositat. Llavors jo els vaig parlar
dient-los els motius de estar allà i em van contestar que ells hi eren pels mateixos. Vam
formar un grup de 12 o 15 persones i com que enmig de la vorera no era el millor lloc per
parlar i a més a més era perillós, vaig dir: “Companys, nosaltres som treballadors i em de
parlar dels nostres problemes, aquest edifici és el Sindicat o sia casa nostra, proposo de
pujar i entrar en una sala on puguem parlar amb tranquil·litat”. Així ho vam fer, però en
veure un grup nombrós els funcionaris ens preguntaven què volíem i en dir-los el que
preteníem ens posaven tota mena de pegues fins amenaçar-nos amb la policia. Veient que
no era possible reunir-nos als locals del Sindicat Vertical vam sortir, i allà mateix un
company va proposar que per la propera trobada anéssim als locals d’una església, ell es
comprometia que poguéssim parlar amb llibertat i amb seguretat. Tots ho vam acceptar i
el dia 31 d’octubre ens vam reunir entre 50 i 60 companys a la parròquia de San Miguel
de Cornellà. Allà vam començar a parlar de salari mínim i llibertat sindical. En aquesta
reunió vam esbossar el que seria la plataforma de reivindicació i lluita:
Salari mínim de 200 pts. diàries per al peó
Escala mòbil
Dret de vaga
Llibertat sindical
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També vam proposar de crear comissions als llocs de treball en un moviment obert,
reivindicatiu i que coordinés tots els treballs i esforços que es trobaven dispersats i aïllats.
Es decideix fer arribar aquesta proposta a la major part dels obrers i es convoca una
assemblea general per al 20 de novembre en un lloc més cèntric: El Centre Parroquial de
San Medir.
En aquesta nova assemblea van assistir unes tres centes persones. El local estava ple de
gom a gom. Vam desenvolupar i discutir la proposta d’organització i actuació. Vam
presentar i aprovar la constitució de la primera comissió central que coordinaria tot el
treball. Vam presentar i aprovar la plataforma reivindicativa amb els quatre punts
esmentats i també les primeres accions de lluita: Formar comissions a les fàbriques i
coordinar-les per rams, recollir el major nombre possible de firmes donant suport a la
plataforma reivindicativa, per a entregar-les en un futur pròxim als representants del
Sindicat Vertical.
Paral·lelament jo feia reunions amb els companys del Comitè de Barcelona del PSUC i
amb els companys sindicalistes del Partit. En aquestes reunions elaboràvem l’estratègia a
seguir per l’organització de la classe obrera.
Al començament anomenàvem Oposició Sindical Obrera als intents d’aglutinar els
treballadors en contra del règim, però la realitat sindical obrera ens va ensenyar que no
serveix de res inventar noms, que els noms sorgeixen en el sí de les lluites: El País Basc
i Astúries van ser iniciadors d’un nou tipus d’organització obrera, format per grups de
treballadors conscients que, quan apareixien problemes en els seus llocs de treball
formaven comissions i encapçalaven les lluites. Aquestes comissions van començar a ferse populars i a anomenar-se Comissions Obreres. Naixien en originar-se els conflictes i
un cop solucionats desapareixien, tornant a néixer quan sorgia un nou problema. Doncs
bé, nosaltres a Barcelona també vam començar a parlar de comissions obreres i a veure
aquest moviment com a l’embrió d’un sindicat unitari dels treballadors.
Després de l’assemblea de San Medir vam començar a fer conèixer la plataforma i a
recollir firmes de suport.
Uns dies més tard em diuen els companys de la direcció del Partit que s’estan organitzant
unes jornades sindicals a França per parlar del moviment sindical de les Comissions
Obreres a nivell de l’Estat. Em demanen que parli amb els companys sindicalistes del
Partit i que els convenci perquè hi assisteixin. Diuen que es molt important que hi vinguin
també els companys que col·laboren en Comissions Obreres encara que no siguin del
Partit. Jo convido a Josep Pujol i a Pere Rica dient-los que tenen el viatge i l’estada pagats,
que sols es tracta de demanar un parell o tres de dies de permís a l’empresa; els dic que
seria molt interessant que poguessin venir. Em van demanar uns dies de reflexió a la fi
dels quals em van dir que no hi podien anar.
Vaig parlar amb els companys Moscoso, Folch, Gracia i Navarro i després de vèncer els
inconvenients que em posaven van acordar anar-hi tots. Per la meva part vaig tenir alguns
problemes ja que la Rosa estava una mica dèbil i el fet que jo fes aquest viatge li produïa
malestar i por. La vaig convèncer dient-li que vingués amb mi, que s’ho passaria millor
que quedant-se a casa sola amb els nens. Llavors ella va avisar la seva germana perquè
vingués a cuidar dels nostres fills. Tant la Rosa com jo ens vam penedir que fes el viatge
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ja que en arribar a París ella va anar a casa d’uns companys i jo a les jornades. No ens
vam tornar a veure fins al moment d’agafar el tren de retorn a Barcelona; es a dir, quatre
dies després.
Les jornades van ser molt interessants i molt importants per al desenvolupament del
sindicalisme lliure ja que des d’allí es van posar les bases per la coordinació del moviment
obrer a nivell de tot Espanya.
Es va celebrar a Rouen, una ciutat francesa a més de cent Kms. de París. Aquestes
jornades es van poder celebrar gràcies a la col·laboració del Partit Comunista Francès
amb el PCE ja que França mantenia relacions diplomàtiques amb el govern de Franco i
legalment no podíem fer-ho.
Els companys de PCF van mobilitzar 70 o 80 automòbils que ens van conduir de París a
Rouen escalonadament per no cridar l’atenció. El lloc semblava un convent o un hotel i
deuria ser un edifici patrimoni del PCF, que es va adequar per rebre les més de tres-centes
persones que ens hi vam reunir. Els treballs anaven de la següent manera: Ens reuníem
per delegacions en habitacions i més tard tots junt en un gran saló.
La delegació catalana la dirigien Gregorio López Raimundo, Josep Moix, Serradell i
l’Emili. Al dinar i al sopar seia a la nostra taula el company Ignacio Gallego, el qual ens
deia que estava contentíssim de poder compartir la taula amb companys catalans. Ens va
explicar que de jove havia sigut porcairol i que la misèria que passava i el temps que tenia
el van fer pensar fins a convertir-se en un rebel visceral i en un comunista integral.
Recordo que escoltant les nostres lluites va fer una intervenció magistral amb la seva veu
baixa i profunda d’orador republicà:
“Os fijáis vosotros, amigos catalanes, que os encontráis en una situación de total falta de
libertades políticas y sindicales, dentro de una dictadura fascista y autárquica donde la
huelga está prohibida y aquellos obreros que se declaran en huelga se exponen al despido
y a la cárcel. Y a pesar de todo sois decenas, centenares de miles los que desafiáis al
dictador y reivindicáis a través de la huelga. ¿Qué pasará el día no lejano en donde
recobréis vuestros derechos y vuestras libertades? Sencillamente, que sin miedo a las
represalias seréis millones de obreros los que utilizaréis la huelga para reivindicar niveles
europeos lo más rápido posible. No habrá gobierno capaz de poder daros lo que vosotros
exigiréis y ello significará que muy pronto elegiréis un gobierno socialista que con vuestra
confianza y vuestro apoyo llevará adelante las reformas que necesita España”.
No ha estat tan ràpid i planer com ens deia l’Ignacio Gallego, però quelcom del que
pensava ha succeït. La diferència, però, és que quan ell parlava de socialisme no pensava
en el PSOE sinó en el socialisme científic dels partits comunistes... També seia a la nostra
taula el llavors president del PSUC i ex-Ministre de Treball en el govern Negrín, Josep
Moix, el qual estava a França clandestinament ja que l’any 1953 va ser expulsat i llavors
va fixar la seva residència a Praga.
Les reunions plenàries a la gran sala eren presidides per Santiago Carrillo, Ignacio
Gallego, Gregorio López Raimundo, Josep Moix i algú més que no recordo. Nosaltres
estàvem asseguts davant unes taules i cadascú tenia un micròfon que utilitzàvem l’un
darrera l’altre fins a completar les intervencions.

56

© Familia Folch-Rísquez. Aquesta versió ha estat autoritzada exclusivament perquè la Taula de
Nou Barris per la República faci difusió a la seva pàgina web i afavorir les tasques d'investigació

Van intervenir companys amb les idees clares i amb molta facilitat de paraula com el
company Marcelino Camacho que llavors era un obrer lluitador de l’empresa madrilenya
Perkins i militant del PCE, el qual es va passar més d’una hora parlant i mai no va repetir
el que deia. Va intervenir José Soto, que anys després va ser diputat al Parlament
espanyol, amb una peça oratòria de gran qualitat. La intervenció del responsable del País
Basc també va ser una meravella. Escoltant aquests companys hom podia pensar que eren
ells els qui tenien el poder ja que eren milers les accions de lluita que organitzaven amb
èxit.
Jo era el responsable de la delegació sindical catalana i quan em va tocar d’intervenir vaig
començar dient que nosaltres, els catalans, no portàvem el bagatge dels companys bascos,
madrilenys i asturians, però que les perspectives eren bones. Després d’explicar les
reunions i les assemblees que havíem fet i les conclusions que havíem aprovat, em vaig
comprometre a fer un esforç per tirar endavant una nova assemblea on acordéssim portar
en manifestació a la CNS els milers de signatures que s’estaven recollint.
Aquesta intervenció meva va rebre les crítiques de l’Emili, el qual em va dir que va ser
massa curta i massa esquemàtica i que semblava que a Catalunya estàvem dormint i no
era veritat ja que les lluites de la classe obrera catalana es podien comparar amb les del
País Basc i Astúries. El cas és que quan va intervenir l’Emili com a responsable de
Barcelona tampoc va fer una exposició tan rica com la dels companys esmentats
Quan es va acabar la sessió vaig anar a veure a Santiago Carrillo ja que el meu sogre
m’havia encarregat donar-li una forta abraçada. Em vaig quedar sorprès perquè en
adreçar-me a ell em va dir sense deixar-me parlar: “Yerno de Claudio. ¿No?”. Vaig dir
que si i li vaig fer l’abraçada que m’havien encarregat, em va preguntar per Claudio i
família, vaig dir que tothom bé. Mai més he parlat amb don Santiago Carrillo i Solares.
Faig un incís per explicar quelcom de curiós que es dóna a la clandestinitat: Per poder
treballar amb un mínim de garanties tots els companys ens bategem amb un nom de
guerra, amb el fi que la policia no ens pugui identificar quan detenen algú i el torturen. El
meu nom de guerra dins del Partit era Carlos. Teòricament cap company coneixia el meu
nom real. Els companys Moscoso, Folch, Gracia, etc., també tenien el seu nom de guerra.
Doncs quan vam arribar a Rouen els companys de la direcció ens van dir que a partir
d’aquell moment havíem de canviar el nostre nom de guerra per un altre, ja que creien
que podia ser perillós que des d’altres ciutats coneguessin els noms amb què érem
coneguts a les nostres ciutats. Jo me’n fotia dient que era la clandestinitat dins la
clandestinitat.
La veritat és que es prenien totes les precaucions possibles per evitar que la policia
penetrés a les nostres organitzacions i les destrossés. Jo em vaig batejar amb el nom del
meu cunyat Reinaldo, el vaig escollir perquè no es massa comú.
En intervenir a l’assemblea general tothom donava el seu nom i el lloc d’on era. Quan em
va tocar parlar a mi i vaig dir Reinaldo de Barcelona, un amic del meu sogre, Agustín, em
va mirar ja que coneixia molt el meu cunyat i a mi també m’havia vist a Sarrià. En acabar
la sessió em va saludar i en dir-li que la Rosa estava a París va voler saludar-la, encara
que va ser a l’estació d’Austerlitz al mateix moment d’agafar el tren de tornada cap a
Barcelona.
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Mai més vaig tornar a veure el company Agustín. Vaig conèixer la seva mort per la
televisió, quan era diputat al Parlament espanyol per Andalusia. El seu nom vertader era
José Benítez Rufo. Agustín era el nom de guerra.
En acabar totes les intervencions va prendre la paraula el company Carrillo per fer el
resum. Mitjançant la seva intervenció vaig conèixer la capacitat política d’en Santiago.
No em podia creure que les més de tres-centes intervencions que vam fer en el transcurs
dels tres dies, el company Carrillo, sense prendre gairebé notes, les anés desgranant l’una
rere l’altra, sense oblidar-ne cap. Analitzant tot el que havíem dit i donant, evidentment,
més importància i més espai a les intervencions que tenien més interès polític. En aquell
moment vaig veure al secretari general del PCE com a un gran dirigent i vaig comprendre
l’odi i la importància negativa del règim franquista contra Santiago Carrillo. En una
paraula, a mi em va impressionar.
En clausurar les jornades vam cantar la Internacional i jo vaig veure companys amb els
cabells blancs plorar com a nens per la gran emoció que sentien.
El viatge de retorn a Barcelona va anar molt bé ja que cap de nosaltres va ser molestat i
molt aviat vam poder recomençar les nostres activitats. El primer que vam fer va ser
organitzar una nova assemblea a Sant Medir amb el fi de concentrar els milers de
signatures que s’havien recollit, aprovar el document reivindicatiu i fixar un dia per
entregar signatures i document a la CNS.
L’assemblea va ser dirigida per Moscoso, Folch, Gracia, Coscubiela i algun altre
company, però perquè estiguessin més protegits vaig dir a obrers de Montesa que
pugessin a l’escenari i es barregessin amb els companys esmentats. Van pujar l’Angel
Sánchez, Juan Rueda i algú més que no recordo. Jo em vaig quedar assegut a les butaques
del teatre, enmig dels altres treballadors ja que els companys del Partit m’havien
recomanat que no em fes veure massa. Des del meu lloc aprofitava per fer intervencions
que aclarissin els dubtes que sorgien. Vam aprovar l’escrit reivindicatiu que havia
preparat l’advocat Francesc Casares i vam comprovar que hi havia al voltant de 10.000
signatures de suport a les nostres reivindicacions. Llavors vam decidir una manifestacióconcentració davant la CNS per entregar les signatures i el document, el dia 23 de febrer
a dos quarts de vuit del vespre.
Aquesta assemblea es va celebrar el dimecres 10 de febrer de 1965 a dos quarts de vuit
del vespre. Dos dies després vam celebrar una reunió a casa meva amb la finalitat de
redactar una octaveta cridant els treballadors a la manifestació acordada.
En aquesta reunió al meu pis, van assistir el Josep Pujol i el Pere Rica representant al
MSC i l’ASO, i l’Emili, el Miguel i jo representant el PSUC. Ens va costar bastant trobar
un text que satisfés tothom, però ben entrada la nit ho vam aconseguir. Per a la impressió
i subministrament de les octavetes, MSC-ASO no podien fer-se’n responsables, llavors
el PSUC es va comprometre a facilitar-ne 70.000 que va ser la quantitat que vam creure
necessària per a Barcelona i rodalies. També vam prendre l’acord d’anar a veure a Just
Cassià, prior de Montserrat, per demanar-li que intercedís prop del règim a favor de Justo
López de la Fuente, dirigent del PCE, que havia estat condemnat a mort. Hi aniríem el
diumenge 21 en Josep Pujol, en Rica, el Miguel i jo. Ens trobaríem a les sis del matí als
baixos de la plaça Catalunya.

58

© Familia Folch-Rísquez. Aquesta versió ha estat autoritzada exclusivament perquè la Taula de
Nou Barris per la República faci difusió a la seva pàgina web i afavorir les tasques d'investigació

Dos dies després l’Emili em passà una cita per recollir les octavetes l’endemà a la tarda,
advertint-me que hi havia tres o quatre enormes paquets i que el company que els recollís
hauria d’anar amb cotxe. Jo vaig dir a Juan Folch que entre ell i en Gracia se’n fessin
responsables, que recollissin els paquets i els portessin a la parròquia de Sant Miquel de
Cornellà. Jo no havia preguntat al capellà si ens podia guardar les octavetes i vaig dir al
Folch que li ho preguntés dient-li que no teníem cap més lloc on deixar-les.
Així ho van fer sense cap problema ja que el mossèn es va oferir a fer-se’n càrrec donant
garanties que a la parròquia estarien segures. Llavors vam preparar una reunió per al
dimecres dia 17 al mateix lloc per organitzar la distribució de les octavetes.
L’endemà em van arribar notícies que els companys d’ASO havien decidit no repartir cap
octaveta fins dilluns dia 22 de bon matí quan tothom a la mateixa hora les repartiríem
totes. Ho havien pensat així per desorientar la policia i evitar que detinguessin algun
company. En enterar-me em vaig enfurismar ja que tant jo com algun company ja havíem
començat a repartir octavetes, concretament la Montesa n’estava plena; d’altra banda
repartir-les el dia abans de la manifestació era condemnar l’acció al fracàs, ja que no hi
havia temps per informar la població. Vaig avisar els companys que vaig poder perquè
anessin a la reunió del dia 17 amb la idea de començar a repartir les octavetes sortint de
la mateixa reunió ja que jo deia que si esperàvem l’últim dia per a repartir-les, la policia
ens caçaria com a mosques.
La reunió del dia 17 va transcórrer tensa, defensant cada part el seu respectiu plantejament
sense que ens poguéssim convèncer els uns als altres. A la fi vam decidir votar per saber
quina idea era majoritària. Va vèncer la meva i en sortir els 15 0 20 companys, vam endurnos les octavetes que vam poder, però en vam deixar la major part a la parròquia, amb la
consigna d’anar-les recollint durant els dies que mancaven per la manifestació.
Aquí faig un incís per presentar uns personatges de qui parlo més amunt: Un d’ells és el
rector de Cornellà, mossèn Capell, antifranquista convençut amant de les llibertats, una
persona que vivia profundament els problemes dels treballadors i que des del primer dia
que ens vam reunir a la seva parròquia ens deia: “Aquí està el veritable esperit de la classe
obrera. Qui pensi que les lluites sindicals obreres s’han acabat està molt equivocat.
Sentint-vos em recordo dels màrtirs de Chicago i de tots els lluitadors que fan que el món
progressi. En una paraula en vosaltres veig l’esperit de Déu”. Aquetes paraules el retraten
millor del que jo podria fer, només afegeixo que ens va rebre amb els braços oberts i que
ens va ajudar en tot el que va poder. Malauradament, a causa del que va succeir pocs dies
després de l’última reunió, va ser detingut acusat de col·laborar amb els comunistes.
Els altres companys que anomeno i no he presentat són Juan Rueda i Angel Sánchez. Tots
dos treballaven amb mi a la Montesa, tots dos es rebel·laven en contra de l’explotació,
tots dos van col·laborar en la fundació i organització de Comissions Obreres i tots dos
van col·laborar amb el PSUC a través meu. Tant l’un com l’altre repartien per tota la
fàbrica la propaganda que jo els donava. Ho feien amb molta cura per demostrar sempre
que ells no hi tenien res a veure. Per exemple: un dia a les cinc del matí sense que ningú
els veiés, van entrar al recinte de Montesa i amb pintura i esprais van omplir les parets de
grans “A” representant l’amnistia per als presos polítics que s’estava demanat en una
extensa campanya en aquelles dates. En acabar van sortir del recinte sense que els veiessin
i quan mancaven cinc minuts per començar la jornada van entrar per la porteria conversant
amb el porter per si feia falta el seu testimoni.
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L’Angel vivia al Poble Sec, al carrer Tapioles, era una persona molt apreciada pels seus
veïns i no era conegut com a revolucionari. Aprofitant aquestes característiques jo li vaig
demanar de poder reunir-me a casa seva amb un company del Partit. Ho va acceptar i
l’Emili i jo ens trobàvem un cop per setmana allà i podíem parlar amb tota tranquil·litat.
El Rueda era un gran company també, però tenia una debilitat que li feia desmerèixer les
bones qualitats: Cada dos per tres mancava al treball donant com a excusa que havia estat
malalt, però jo sabia que anava de copes ja que m’ho va dir un cop quan jo li fotia el gran
escàndol per la seva informalitat. Sigui com sigui, tant l’un com l’altre van ser dos bons
puntals per al començament de Comissions Obreres.
L’endemà de la reunió a la parròquia de Cornellà vaig donar centenars d’octavetes a
l’Angel i al Rueda amb la consigna de repartir-les fins al dia 22. A dos quarts de sis del
matí el Rueda venia a buscar-me perquè el portés al treball amb moto (ell vivia prop de
casa meva) i pel camí anava llançant les octavetes que volaven com coloms ferits fins a
caure a terra.
Així vam arribar al dissabte dia 20. Devien ser les sis de la tarda quan va trucar la Maria
Rosa, la muller de Pujol, i ens va dir que havien detingut a Pere Rica i altres companys
de la Comissió Obrera Central i que el seu marit havia marxat de casa per amagar-se.
M’avisava perquè prengués les mesures de seguretat que cregués convenient i que el seu
marit li havia dit que quedava en peu anar a Montserrat l’endemà.
Tement el pitjor vaig començar a recollir tots els papers i llibres que em podien
comprometre i a quarts de nou del vespre vaig sortir de casa per anar a una cita amb el
Miguel, que havia muntat el dia abans. Vaig deixar la Rosa i els nens al llit i vaig apagar
tots els llums de casa.
Vaig trobar el Miguel, li vaig dir el que havia passat, li vaig donar el paquet de propaganda
perquè me’l guardés i vam quedar per trobar-nos l’endemà a les sis del matí a la plaça
Catalunya per anar a Montserrat.
En tornar a casa vaig veure els finestrals del menjador tot il·luminats i, com que jo havia
apagat tots els llums i havia deixat la família al llit, vaig pensar que ja havia vingut la
policia. No sabia què fer, si marxar de seguida o pujar i fer costat a la meva dona. Em
decidí per obrir la porta del carrer i pujar al primer pis, que es on vivia, i sense fer soroll,
vaig acostar l’orella a la porta de casa i dins sentí veus d’home fent preguntes en veu alta,
seguidament la Rosa que responia. Jo no podia entendre el que deien, però m’ho
imaginava. Vaig pujar enmig de dos pisos, em vaig asseure en un graó i vaig decidir
esperar fins que marxessin per entrar i consolar la meva dona. Minuts després vaig sentir
que s’obria la porta del carrer i que entrava gent a l’escala, van començar a pujar i jo que
no volia que em veiessin també vaig pujar en silenci fins a la porta del terrat. Llavors vaig
sentir obrir la porta de l’últim pis i entrar als que pujaven. Vaig respirar i tornar a baixar
davant la porta de casa. En sentir que la policia seguia estant dins, vaig decidir d’anarme’n.
Un cop al carrer vaig pensar que el millor seria anar a casa dels meus sogres ja que si
anava a casa dels meus pares s’espantarien i no entendrien massa bé el que passava. Així
ho vaig fer i en arribant a Sarrià, en lloc de pujar al pis, vaig telefonar perquè baixés el
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meu sogre, ja que jo temia que la policia ens hagués relacionat i ja estiguessin a casa seva
també. En baixar el Claudio i explicar el que havia passat em va dir que passés la nit a
casa seva i l’endemà ja veuríem el que hauríem de fer.
Jo no vaig voler entrar al pis i vaig preferir anar a dalt de tot de l’escala amb un parell de
flassades i vaig dir a la meva sogra que em cridés a les cinc del matí per anar a Montserrat.
Em va costar molt de dormir i quan tot just ho vaig aconseguir, vaig sentir que em
despertaven: Ja eren les cinc.
En arribar a la plaça Catalunya em trobo amb el Miguel a qui explico que el dia abans,
després de deixar-lo a ell i tornar a casa, hi vaig trobar la policia dins i vaig haver de
passar la nit fora, i el més fotut era que no hi podia tornar ja que em detindrien. Veig el
Miguel molt nerviós, em diu que ha vist policia secreta per l’estació i creu que no hem
d’anar a Montserrat perquè ens detindrien tots dos i deixaríem el Partit escapçat. Remarca
que no es un problema personal sinó de responsabilitat política.
Em proposa d’anar a casa d’uns companys per demanar-los de viure amb ells uns dies i
d’anar-hi passejant per fer temps ja que era massa d’hora i encara estarien al llit.
Al primer moment jo no estava d’acord en no anar a Montserrat ja que el Pujol m’havia
confirmat que passés el que passés ell hi aniria. D’altra banda la proposta d’anar a
Montserrat l’havíem presentada nosaltres i jo no trobava ètic que no hi anéssim. El Miguel
va insistir apel·lant al criteri polític i a la necessitat de mantenir en peu el Partit i... em va
convèncer.
Tot passejant vam anar fins a la casa d’uns companys del Partit que vivien a Collblanc.
Quan el Miguel els va explicar el que passava no van tenir inconvenient en acollir-me per
uns dies.
A partir d’aquell moment van començar per a mi uns dies llarguíssims ja que només sortia
d’aquella casa quan era molt necessari. El primer que vaig fer va ser telefonar al meu
sogre, des d’una cabina i citar-lo per al mig dia en un lloc discret.
A l’hora senyalada es va presentar amb la meva dona, ja que ella havia anat a casa els
seus pares l’endemà de ser visitada per la policia i quan jo vaig telefonar citant el sogre
ella va voler afegir-s’hi per veure’m.
L’alegria i la tristor anaven agermanades en aquest encontre ja que ens vèiem, estàvem
junts, però al cap d’una estona ens havíem de separar sense saber quan podríem tornar a
veure’ns. La Rosa em va explicar que quan la policia va demanar per mi, ella els digué
que possiblement jo havia anat al cine ja que no hi podíem anar junts a causa dels nens.
Li van fer moltes preguntes i van regirar tota la casa buscant quelcom que em pogués
comprometre. Sortosament feia una estona que jo m’ho havia emportat i tan sols van
trobar un parell de llibres da caràcter social que no eren de gaire compromís. Van estar
un parell d’hores esperant i veient que jo no venia vam marxar, però a la una de la nit van
tornar hi van dir que el cine ja s’havia acabat i que perquè jo no era a casa. La Rosa va
dir que no s’ho explicava i els va demanar els motius pels quals em buscaven. No li van
donar cap explicació, tan sols li van dir que ja ho sabria.
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Jo vaig explicar a la Rosa i al meu sogre per què no havíem anat a Montserrat, els vaig
dir que estava allotjat a casa d’uns companys, que estiguessin tranquils perquè no corria
cap perill. Ens vam separar dient que fins que no passés el dia 23 no ens veuríem i que
després jo trobaria els mitjans de posar-me en contacte amb ells. Vaig advertir a la Rosa
que si la citava havia de sortir de casa amb molt de temps i agafar dos o tres taxis
assegurant-se que ningú la seguia.
L’endemà dilluns em vaig disfressar d’estudiant, afaitant-me el bigoti, tallant-me els
cabells a navalla i pentinant-los amb ratlla al costat enlloc d’enrere i posant-me ulleres
amb vidres normals. El resultat va ser molt satisfactori ja que més endavant vaig poder
comprovar que ni els meus amics ni el meu pare em reconeixien.
L’endemà dia 23, jo volia anar als voltants de la Via Laietana per veure com anava la
manifestació, però els companys m’ho van prohibir totalment dient-me que al dia següent
ja vindrien a explicar-m’ho. Al vespre vaig estar pendent de les noticies de la ràdio i la
televisió per saber si deien quelcom de la manifestació. No van dir res. El dia següent a
mig matí va venir el Miguel entusiasmat dient que va ser un gran èxit. Ell parlava d’uns
15.000 manifestants molt decidits que fins i tot van desarmar i fer córrer molts policies.
No es van poder entregar els documents perquè van tancar les portes del Sindicat i no van
voler rebre la comissió negociadora. Deia el Miguel que aquesta acció representava una
inflexió en el règim dictatorial i obria bones perspectives per al futur.
Dos o tres dies després de la manifestació van venir a reunir-se amb mi els companys
Emili, Miguel i Lluis. Aquest últim era el responsable de propaganda del PSUC i el dia
abans havia vingut de París on s’havia reunit amb Carrillo i Gregori, els quals havien
valorat altament els fets protagonitzats per la classe obrera catalana a la Via Laietana i
ens traslladava les següents recomanacions de llur part: Estant la Comissió Obrera Central
detinguda i el Pujol i jo amagats i buscats per la policia, el que havíem de fer era trobar
els treballadors que poguessin ocupar els llocs dels empresonats i tornar a estendre una
xarxa organitzativa que arribés a les empreses que estaven més sensibilitzades i que quan
estiguessin creades les condicions preparéssim les accions de lluita pertinents.
Tot això sense pressa, i afegien que convocar ara una nova manifestació seria negatiu ja
que no arribaria a ser tan important com la del dia 23 i això seria un pas enrere. Jo m’hi
vaig oposar amb totes les meves forces explicant que en la darrera assemblea de Sant
Medir vaig proposar una nova manifestació si els jerarques de la CNS no ens rebien i no
podíem entregar els documents reivindicatius. Aquesta proposta va ser acceptada per tots
els assistents, això volia dir que ja hi havia un compromís adquirit i una certa expectació
entre els treballadors. El Miguel va recolzar els meus raonaments i al cap d’una estona de
discussió també s’hi va afegir l’Emili. Llavors vam decidir per majoria preparar la nova
manifestació. El Lluis ens va dir que acceptava el resultat, però que no el compartia, i
considerava que estàvem completament equivocats i així ho faria saber als companys
Carrillo i Gregori que de segur s’emprenyarien tant com ell.
Vam decidir que el pes de l’organització de la nova jornada de lluita el portés el PSUC
no com a partit sinó com a Comissió Obrera suplent, procurant que s’hi afegissin
treballadors d’altres tendències polítiques o sense definició. Vam pensar que el dia 16 de
març podria ser un bon dia i vam posar fil a l’agulla preparant octavetes i organitzant les
fàbriques.
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Jo em vaig comprometre a visitar companys influents dins l’àmbit catòlic, com l’Aparici,
el Ramírez i el Juncadella i contactar amb el Pujol que també estava amagat com jo, i,
entre tots donar un gran impuls a l’acció del dia 16.
Les gestions que vaig fer vers l’Aparici, Ramírez i Juncadella no van donar cap fruit ja
que quan jo els suggeria que fessin moure el clergat a favor de la classe obrera tots tres
coincidien que el clergat era majoritàriament reaccionari i que capellans com el de
Cornellà o el de Sant Medir eren gotes d’aigua en un llac i que en aquells moments el
mossèn de Cornellà era a la presó i el de Sant Medir estava de moment paralitzat amb
més por que vergonya.
La trobada amb el Pujol la vam tenir en un pis que em va deixar un company del sogre
que es deia Dueñas i que vivia prop de la Meridiana. El Pujol va venir amb el Carvajal,
un treballador de banca. En exposar el meu plantejament, el Carvajal em va demanar
explicacions de les octavetes signades per la Comissió Obrera suplent i de la convocatòria
del dia 16. Jo li vaig parlar del compromís adquirit a l’assemblea de Sant Medir i com
que la gent era a la presó el PSUC en prenia la responsabilitat, però sense ànim de
manipular. Després de discutir-ho una bona estona, tant el Pujol com el Carvajal hi van
estar d’acord. Recordo que el Carvajal va dir: “Aquesta Comissió Obrera suplent no es
democràtica, però benvinguda sia”. Tots dos es van comprometre a donar suport a l’acció
del dia 16 de març, van dir que avisarien les empreses que poguessin i ens vam acomiadar
desitjant-nos sort.
El 16 de març potser van participar més treballadors que el 23 de febrer, en la
concentració-manifestació, davant del Sindicat, però, com que la policia estava preparada
i reforçada, el resultat de la concentració va quedar devaluat i jo vaig haver de reconèixer
que Carrillo i Gregori tenien raó. Havíem d’anar amb més cura i menys precipitació si
volíem acorralar al règim. De totes maneres quan hom es buscat per la policia i està
amagat com jo estava, el més normal del món es que desitgi sortir d’aquesta situació, i,
l’única manera d’aconseguir-ho era derrotar l’adversari. Jo somniava que podia ser
factible en un curt termini de temps.
Uns dies més tard ve l’Emili i em diu que els advocats laboralistes són de l’opinió que
tant el Pujol com jo tornem a la fàbrica, que el Pujol ja està decidit i hi anirà el proper
dilluns. Em demana que em posi en contacte amb ell i que en parlem. El Miguel no està
d’acord que jo torni a la feina, pensa que em detindran ja que ha sabut que els companys
empresonats diuen que a qui més busca la policia es a mi. Afegeix l’Emili que si tornés a
treballar i no em passés res seria la primera vegada que es donava aquest cas durant el
règim de Franco.
Mitjançant la Rosa munto una reunió amb el Pujol, que ja s’ha incorporat a la feina. El
cito a Sarrià, a casa del Sr. Herrero, un bon amic del meu sogre. Jo m’hi presento deu
minuts abans de l’hora i mig amagat darrera d’un arbre veig arribar en Pujol. M’espero
una mica i quan estic segur que no l’han seguit pujo al pis.
Quan el Pujol em veu em diu que en veure’m al carrer no m’ha conegut i s’ha pensat que
jo era un policia. També em diu que fa dos dies que treballa, sense tenir problemes i em
porta l’encàrrec dels advocats perquè m’incorpori al treball. Diuen que vivim una nova
fase, que el règim és més feble i ja no s’atreveix a detenir tothom com anys enrere. Jo li
contesto que en els companys del Partit hi ha divisió d’opinions ja que ens ha arribat
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l’encàrrec dels companys empresonats que m’amagui bé i no surti perquè la policia em
ve al darrera. Tornar a treballar es el que jo desitjo, però en tornàrem a parlar i si vèiem
que no hi ha perill començaré el proper dilluns, és a dir una setmana després del Pujol.
En parlar-ne de nou amb l’Emili i el Miguel torna a aparèixer la mateixa divisió
d’opinions. Davant la insistència d’en Miguel acordem que jo visitaré l’advocat Josep
Solé i Barberà. Em presentaré amb una contrasenya del Partit perquè em conegui i li
plantejaré la meva situació. Així ho vaig fer; quan l’advocat em va rebre i va saber qui
era em va dir que jo havia d’estar treballant com el Pujol. Llavors jo li vaig donar la
contrasenya i vaig dir-li que abans de tornar a la feina ell haurà de consultar els companys
de la presó ja que diuen que la policia em busca i si al Pujol no l’han molestat és perquè
m’esperen a mi. En Solé i Barberà em mira seriós i em diu que torni a amagar-me i que
l’endemà passat torni a visitar-lo, que ell haurà vist els companys de la presó i en tornarem
a parlar.
Quan dos dies més tard vaig de nou al seu despatx, en veure’m em diu que em posi sota
les pedres, que no surti per res del món i que ell parlarà amb el Rozas perquè trametí la
documentació i el Partit em tregui del país. Jo li responc que no cal que parli amb ningú
ja que els companys amb qui em relaciono faran el que sigui més adient.
L’endemà de l’entrevista amb en Solé i Barberà em reuneixo amb l’Emili i el Miguel i en
conèixer el resultat de la reunió que vaig celebrar acordem que jo escrigui una lletra a la
Montesa demanant un any d’excedència degut a la manca de llibertats sindicals.
Quan els explico que Solé i Barberà m’ha dit que el Rozas farà els tràmits per treure’m
del país, l’Emili diu que això ho oblidi ja que els tràmits els farem nosaltres quan ho
creguem oportú. Per ara esperarem el resultat de la lletra a Montesa.
Escric una carta amb net contingut polític fent recaure sobre el règim la dificultat de les
relacions entre empresaris i treballadors i donant la perspectiva d’una prompta
reconquesta de les llibertats perdudes.
L’endemà veig la meva muller i li dono l’encàrrec de portar la missiva a Montesa el més
aviat possible. I el mateix dia crec, la Rosa va anar a la fàbrica i va entregar a mà la lletra
al Sr. Permanyer. Aquest aprofità per dir a la meva dona que sí el seu marit es preocupés
d’ell enlloc dels altres, tindria un futur més plàcid i estaria ocupant un lloc de més
responsabilitat dins la fàbrica ja que era molt bon professional, li recalca a la meva dona
que m’ho faci saber.
Molt aviat vam poder comprovar els efectes d’aquesta missiva ja que l’endemà de ser
entregada al Sr. Permanyer, la policia es va presentar a la fàbrica i allà mateix va detenir
al Pujol. Llavors vam veure amb claredat que deixaven treballar al Pujol perquè servís
d’ham per pescar-me a mi. I en veure la policia que jo no aniria a treballar durant un temps
(Estàvem segurs que des de la fàbrica van avisar la Prefectura que jo els havia fet arribar
una lletra), van anar ràpids a detenir el meu amic, no fos cas que se’ls escapés també.
A partir de la detenció d’en Pujol vam decidir que jo no podia continuar amagat i que
havia de sortir a l’estranger, concretament a França. Des d’aquest moment va començar
per a mi una mena de via crucis que no es va acabar fins a primers de maig de 1965, quan
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vaig agafar un autobús que em va portar a Perpinyà, des d’on vaig agafar el tren fins a
París.
Parlo d’una espera desesperant ja que em passava els dies complerts dins del pis sense
sortir ni al balcó. Uns dies abans de marxar cap a França vaig dir a la meva dona que ens
trobaríem a casa del meu cosí Jordi, ja que jo hi vivia molt a prop i era el lloc més adient
per veure’ns. Jo tenia prohibit de sortir pel risc que comportava, però necessitava veure’m
amb la meva dona i així li ho vaig dir al Miguel. Aquest es va escandalitzar i no se’n va
anar del meu costat fins que em va arrencar la promesa de no anar a trobar-me amb la
Rosa.
Jo no vaig poder avisar a la Rosa que hi havien complicacions i que no podria anar a casa
del Jordi. El dia senyalat vaig dir a la mestressa de la casa on vivia, que també era una
companya del Partit, que s’acostés a casa del meu cosí i li digués a la meva dona, que ja
hi havia arribat, que jo no podia anar-hi, que ho sentia molt, però hi havien complicacions.
Al cap d’una estona va tornar la companya i en els seus braços portava... el meu fill! Això
va ser massa i en el mateix moment vaig decidir anar a la cita i passar el dia amb la meva
dona i el meu fill i que sortís el sol per on volgués. La Rosa em va dir que es va disgustar
molt quan la companya li va dir que jo no hi aniria, llavors li va donar el nen dient-li que
almenys veiés el meu fill, pensant també que seria una mena de parany al qual jo no podria
resistir... I així va ser.
Vaig decidir que en arribar a França, tan aviat com veiés al company Gregori li explicaria
que no havia complert la paraula que li havia donat al Miguel, que els llaços de la meva
família havien estat més fors.
Aquella va ser l’última vegada que ens vam veure amb la Rosa, a Barcelona, ja que pocs
dies després sortia cap a França.
. . . . . . . . . . .
Ara vull intercalar un recull de fets i reflexions que he passat per alt i més tard m’han
vingut al cap:
Devia tenir cinc o sis anys, estàvem vivint a Vilavert quan vaig agafar una gran obsessió
amb els cavalls i em va néixer un desig incontrolable de pujar a cavall. El pare no en tenia
i quan de vegades necessitava un animal li’n demanava a un veí. Aquesta dèria de pujar
a cavall em va durar quatre o cinc dies i recordo que em passava moltes hores del dia a la
porta del veí amb una idea fixa: demanar-li que em deixés el cavall, de part del meu pare.
No vaig ser capaç, però, de demanar-li mai i quan em vaig resignar, em vaig sentir covard
i poca cosa durant molt de temps.
Aquests fets que explico no tenen cap relació entre ells, però es tracten de vivències que
de tant en tant em venen al cap i per això les vull recollir.
Ja de més gran, tenia 17 o 18 anys, vam anar un diumenge al Prat a banyar-nos. Hi vam
anar en bicicleta el meu pare l’Emilio i jo. El pare havia après a anar en “bici” quan tenia
més de quaranta anys i sempre que hi pujava se’l veia molt insegur, encara que si anàvem
tranquils seguia bastant bé.
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Aquell dia vam passar pel poble del Prat i anàvem cap a la Colònia Casanovas per una
carretera plena de sots. L’Emilio que anava davant va sortir de la carretera i per estalviarse els sots va anar per un caminet que hi havia a mà dreta entre la carretera i un camp
d’arròs: jo vaig fer el mateix ja que circulàvem millor pel caminet. En arribar a un trencant
en direcció a la platja l’Emilio es va parar, em va mirar i em va dir: “Collons, on és el teu
pare?” Jo contesto: “Ve al darrera nostre”. Al mateix temps em giro, no el veig i dic: “Que
t’hi jugues que s’ha fotut dins?” I mentre parlava vèiem que uns cinquanta metres enrere
s’aixeca el meu pare mullat com un pollet ja que havia caigut dins el camp d’arròs. Ens
va fer tanta gràcia que vam esclatar en fortes riallades i quan el pare va arribar on érem
s’hi va afegir.
El riure ens va durar moltes hores i, dies després, en explicar-ho als amics o parents
tornaven a sorgir les riallades. El pare ens va explicar que ell va voler imitar-nos anant
pel caminet, però que quan va ser dalt, el va veure tan estret que s’anava repetint: “Em
fotré dins, em fotré dins, fins que es va adonar que ja era dins.
El poble del Prat, del qual era filla la meva mare, ha estat com un punt de referència al
llarg de la meva adolescència ja que hi vaig tenir molta relació. En primer lloc els anys
que hi vaig viure, també quan hi anàvem amb l’Emilio i més tard hi anàvem almenys un
cop l’any, a fer un arròs sota els pins de les seves platges (Llavors estava permès de fer
foc a terra ja que eren poques les gents que hi anaven). Aquests viatges es convertien en
una gran festa que començava per llogar un carro i un cavall a les quadres de Balenyà que
estaven al carrer de Port Bou, cantonada carretera de Sants. El meu pare i l’Esteve anaven
a les cinc del matí a embridar el cavall i collar-lo al carro, llavors el portaven al davant de
casa i abans de les sis del matí sortíem cap a la platja.
Sempre érem al voltant d’uns 25 entre petits i grans. Jo convidava amics meus com el
Miguel i l’Enrique. Començàvem a cantar al mateix moment d’arrencar i no paràvem fins
a arribar als pins i baixar del carro, a la fi d’un viatge que havia durat dues hores. Llavors
ens banyàvem fins a l’hora de dinar quan els joves arribàvem afamats i ens menjàvem
amb ànsia l’arròs a la paella que havien preparat els grans.
Havent dinat els pares ens feien esperar dues hores per banyar-nos de nou, ja que era el
temps necessari per a fer la digestió. Passat aquest temps tornàvem a banyar-nos fins que
l’estómac ens reclamava amb insistència més combustible. Això era a quarts de set o les
set, que era l’hora de recollir i tornar. Berenàvem tot pujant al carro i altre cop a cantar,
fins arribar a l’afonia, les dues hores que durava el retorn.
Quan vaig començar a festejar amb la Rosa vaig conèixer un nebot seu que es deia
Manolín. Ja en faig referència quan explico que vaig anar a casa els pares de la Rosa, el
que no dic es perquè vivia amb els avis en lloc de viure amb seus pares. La raó de viure
amb els avis venia pel fet que aquests s’havien compromès a donar-li els estudis que no
van poder donar a les seves filles degut a la Guerra Civil i als tretze anys que el sogre va
passar a la presó. També que a Barcelona tenia possibilitats de cursar estudis mitjos o
superiors, mentre que si estava al Viso només faria estudis primaris. Amb molta pena i
pensant en el futur del nen els pares van accedir a separar-se del seu fill.
La personalitat d’aquest nen era d’una gran intel·ligència, però d’una inestabilitat
emocional que tendia a un desequilibri nerviós, quan s’enfadava, que era incontrolable
per a la família. Quan passava una temporada al poble amb els seus pares tornava
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desconegut, degut segurament als amics, i s’enfrontava a la seva tia i a la seva avia sense
que poguessin tranquil·litzar-lo. En anar a viure a Sarrià jo em vaig fer el propòsit de
d’ajudar a l’educació del Manolín sobretot que respectés l’àvia i la tia, i algun clatellot
se’n va emportar quan davant meu s’aferrava a elles i els donava cops de peu. Una vegada
li vaig manar quelcom i en no fer-me cas li vaig agafar un auto petit de joguina i l’hi vaig
llençar amb força des del balcó, anant a caure a un camp que hi havia a l’altre costat del
carrer. El disgust que vaig donar al nen va ser tan gran que, fins i tot avui, quan ho recorda
encara pensa en la pena que el va acompanyar durant molt de temps junt amb la ràbia que
em va agafar i a la impotència de no poder venjar-se.
Jo volia aprofitar el fet de viure junts per ensenyar-li a parlar català, ell no va voler i el
seu avi em va dir, quan li ho vaig explicar, que ja l’aprendria més endavant i que de
moment el que l’interessava eren els estudis generals. Llavors jo ho vaig deixar i de gran
tant ell com jo ens n’hem penedit en diverses ocasions. Ell avui és arquitecte tècnic en
una important empresa catalana i em retreu la meva feblesa en no haver estat capaç
d’ensenyar-li català ja que se sentiria més a gust parlant català amb fluïdesa amb els seus
companys.
D’altra banda he de dir que quan estava tranquil el Manolín era molt carinyós, feia petons
a tothom, obeïa els grans i tant a sa tia com a mi ens estimava molt. Recordo que mai no
tenia massa gana i quan la seva tia feia xocolata o comprava un pastís, que li agradaven
força, aprofitàvem per dir-li que havia de menjar tot el que li posaven al plat si volia
menjar de postres la xocolata o el pastís. El pobre s’esforçava tant per complir que quan
havia buidat el plat ens mirava amb llàgrimes als ulls i ens deia que estava tan fart que ja
no podia menjar el que més li agradava. Nosaltres ens fèiem un fart de riure i al mateix
temps ens feia llàstima i pensàvem que no havíem actuat amb justícia. Per últim recordaré
sempre l’alegria que li produïa les quatre tonteries que li compràvem a la nit de reis la
seva tia i jo passejant per les barraques de la Gran Via.
L’any 1964 Fernando Claudín i Jorge Semprún, conegut en el Partit com Federico
Sánchez, van entrar en contradicció amb la política que elaborava el Comitè Central. La
perspectiva política era la de arribar a organitzar una vaga general política que arraconés
el franquisme i despertés a sectors progressistes influents de la societat espanyola, que
units a la classe obrera enderroquessin la dictadura feixista, obrint el país a unes eleccions
democràtiques. El PCE i el PSUC pensaven que als treballadors revolucionaris no se’ls
podia deixar d’oferir perspectives de lluita a la fi de les quals assoliríem una societat
socialista o de democràcia avançada.
En canvi la plataforma elaborada per Claudín i defensada per Semprún veia irreal lluitar
per una societat socialista i es conformava a aprofitar les contradiccions franquistes i
desembocar en una societat capitalista amb llibertats formals com les sindicals amb dret
de vaga i les polítiques amb eleccions lliures, més o menys com a Europa Occidental.Com
que la plataforma d’en Claudín va topar amb l’oposició de Carrillo i la majoria del Comitè
Central, Claudín, que dirigia la Universitat i el sector dels intel·lectuals, va introduir en
aquests mitjans la seva política i va crear una escissió a les files del Partit. Les direccions
del PCE i del PSUC van discutir llargament aquest greu problema junt amb els companys
rebels. Nosaltres, els qui treballàvem a l’interior també ho vam discutir i la meva opinió
va coincidir amb la majoritària demanant l’expulsió dels citats companys, més per
l’escissió creada al sí del Partit que per la teoria que defensaven. Teoria que 30 anys
després ha demostrat estar més encertada que la que defensàvem nosaltres, encara que jo
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continuo pensant que si en aquells moments la teoria de Claudín s’hagués imposat a la
línia del Partit, l’organització dels partits comunistes a Espanya hauria quedat castrada.
Quan feia uns dies que havia fugit de casa i estava amagat em vaig enterar pels companys
que a Montesa els treballadors, en saber que havien detingut a Juan Rueda i a Pere Rica,
treballadors de l’empresa i, que la policia buscava a Josep Pujol i a Josep Mª Folch, tècnics
de la mateixa, es van declarar en vaga indefinida exigint el nostre alliberament. La
direcció de Montesa va rebre un comitè dels vaguistes i els va dir que no era culpa de
l’empresa el que ens passava, la culpa era de les lleis i de la policia, ja que l’empresa
estava desitjant que tornéssim perquè els fèiem molta falta. D’aquesta manera tan
intel·ligent van aconseguir que s’acabés la vaga i tothom tornés a la feina.
En conèixer jo la noticia, en saber que més de 500 treballadors de Montesa s’havien
declarat en vaga per nosaltres, per a mi, se’m van posar els pels de punta, se’m va fer un
nus a la gola i fins i tot els ulls m’espurnejaven. S’han de viure aquestes situacions per
conèixer el grau d’emoció que se sent. La solidaritat es una de les grans virtuts de l’home.
A més a més de fer vaga, a Montesa es van recollir diners per ajudar a les famílies dels
empresonats i dels fugits.
En una de les reunions del Comitè de Barcelona, que vam fer al pis on estava amagat,
l’Emili, que dirigia el Comitè, em va dir que el Partit es feia càrrec de l’ajut econòmic als
familiars dels presos i fugits si trobàvem els mitjans de fer-los arribar els diners. També
em va dir que el Partit volia que la solidaritat arribés no sols als militants del PSUC sinó
a tots els represaliats fossin de la ideologia que fossin. Jo em vaig sentir orgullós del partit
en que militava. Vaig proposar que fos la meva dona qui fes efectiva aquesta solidaritat,
amb el suport de les mullers de Pujol i de Moscoso. Mentre d’una banda arranjàvem el
problema de l’ajut als familiars, de l’altra jo tindria l’ocasió de veure la Rosa i saber dels
meus fills.
Entre una cosa i una altra em vaig passar prop de quatre mesos amagat i canviant de casa
periòdicament, degut a diversos problemes que anaven sorgint amb el pas del temps:
El primer pis on vaig anar a viure va ser a l’Hospitalet, prop de l’estació de metro de la
Bordeta. Aquí hi vaig passar quasi un mes fins que els companys van creure que ja no
reunia la seguretat necessària. El segon lloc va ser també a l’Hospitalet en un pis d’un
amic meu, l’Angel Edo, on només vaig estar quinze dies ja que els companys tampoc
estaven tranquils per la relació que havíem tingut l’Angel i jo.
De la casa de l’Edo vaig anar a un pis d’un matrimoni de camarades que tenien un fill de
quatre o cinc anys. Aquí encara no havia passat una setmana que la companya, mestressa
de la casa, va començar a queixar-se que per culpa meva no podia arranjar l’habitació del
seu fill, a qui mancaven dos dies per al seu aniversari i els feia molta il·lusió que el nen
estrenés habitació, però, com que jo hi dormia no podia ser. Jo els vaig dir que no es
preocupessin que me n’anava l’endemà. Vaig pensar que als companys els havia entrat
por i feien el possible perquè me n’anés i, en aquestes circumstàncies és millor anar-se’n
el més aviat possible i això va ser el que vaig fer. En marxar d’improvís els vaig deixar
una missiva per al Miguel o l’Emili dient on podrien trobar-me.
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El següent lloc on vaig anar va ser, de nou, a casa del meu amic Edo ja que era l’únic que
coneixia la meva situació i en qui jo podia confiar. L’endemà va venir a veure’m el Miguel
tot espantat ja que havia anat a l’altra casa i no hi va trobar ningú, però enganxada a la
porta hi havia la missiva que jo havia escrit. Va venir de seguida desitjant que no fos res
de greu. En explicar el que m’havia succeït el Miguel va respirar tranquil i va estar d’acord
amb mi que el millor era marxar el més aviat possible.
Tornàvem a trobar-nos com uns dies abans en què consideràvem que la casa de l’Angel
no era la més segura per a estar-hi. El Miguel es va encarregar de buscar-me un nou
habitatge. El va trobar dos dies després i va ser el lloc on més temps vaig passar ja que
no me’n vaig anar fins al mes de maig, quan vaig sortir cap a França. Aquest últim
domicili era un pis que pertanyia a un matrimoni de vells camarades del PCE i que estava
situat a la Via Favència molt a prop d’on vivia el meu cosí Jordi.
Mentre jo m’anava florint esperant el moment de sortir, la Rosa va portar el nostre fill
Josep Maria al metge preocupada perquè ja havia complert dos anys i encara no parlava.
Feia més d’un any que deia papa, mama i aigua i res més. El metge va mirar el nen, va
fer preguntes a la mare i li va dir que no es preocupés, que estava bé, que era un nen
gandul i que quan comencés a enraonar ho diria tot de cop. Això ho explico perquè, com
veure’m més endavant, no va ser tal com va dir el metge. Ens va costar molts sacrificis
per poder aconseguir que el nostre fill arribés a participar de la vida oral com qualsevol
altre.
No puc deixar d’explicar un parell de fets molt curiosos protagonitzats l’un pel meu pare
i l’altre per la meva mare. Devia ser cap el 25 de febrer, gairebé una setmana després
d’haver fugit de casa, vaig voler fer una visita als meus pares sobretot perquè veiessin
que jo estava bé tant físicament com moralment. En arribar al pis dels meus pares vaig
trucar a la porta i quan el pare va obrir em va mirar i va dir: “Què vol vostè?” Jo me’l
vaig mirar fixament i li vaig respondre: “Es possible que no coneguis el teu fill? Tan
canviat em trobes?” Em va tornar a mirar i em va dir: “Ai collons, no t’havia conegut”.
Vaig deduir que la disfressa era bona.
L’altre fet va succeir quinze dies o tres setmanes després de marxar de casa: Una tarda la
meva mare va anar a casa meva per veure els nets i la Rosa, i, devia ser a mitja tarda quan
van trucar a la porta, la mare va obrir, eren dos senyors que li van preguntar per mi, tot
ensenyant una placa de policia. Llavors la mare es va encarar amb la parella preguntantlos on estava el seu fill i que el busquessin perquè aquesta era la seva obligació i que el
seu fill era molt bona persona, ella el coneixia molt bé i sabia que no podia fer mal a
ningú. La parella que no s’esperava ser rebuda d’aquella manera va fotre el camp tan aviat
com es va poder escapolir de les exigències de la meva mare.
Per acabar aquest apartat, només em resta d’explicar que tan bon punt vaig estar buscat
per la policia i amagat, la Rosa, que setmanes abans havia estat molt crítica amb les meves
activitats polítiques, es va arremangar i va començar a anar amunt i avall per procurarme entrevistes amb el Pujol, Carvajal, Solé i Barberà i a veure’s ella mateixa amb els
familiars dels empresonats per donar-los l’ajut del Partit, i, en una paraula a fer tot el que
calia per poder continuar amb l’activitat del PSUC i de Comissions Obreres.
Per fi va arribar el primer de maig. Els companys van preparar manifestacions a les ciutats
catalanes per intentar donar un nou cop al franquisme. Aquest encara estava fort i va
respondre amb la detenció dels companys més destacats, cosa que va suposar deixar el
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Partit més debilitat orgànicament, però més fort ideològicament, irradiant un carisma vers
el qual desitjaven d’anar un cada cop més elevat nombre de treballadors.
Passada la Festa Internacional del Treball, el Miguel em va dir que preparaven la meva
sortida del país. Ja feia algunes setmanes que jo m’havia fet fotografies de passaport amb
l’actual caracterització i el Partit havia preparat un passaport amb nom fals. Un dia de
primers de maig en César, l’amo del pis on estava, em va dir que a les vuit vindria a
buscar-me el Miguel per acompanyar-me a agafar un autobús que em portaria a la
frontera. L’enorme desig que tenia per marxar queda reflectit en la següent anècdota: Eren
les cinc de la tarda quan el César em donava l’encàrrec i a dos quarts de set començo a
rentar-me, canviar-me i a recollir els meus afers. El company César em mirava estranyat
i em va dir: “¿Ya te arreglas para salir?” ”Sí -vaig contestar-, son casi las siete”, i ell:
“Pues no vas a hacer tarde, ya que todavía faltan más de doce horas para marcharte”. En
sentir-lo em va entrar un gran desànim i vaig comprendre que quan va dir les vuit volia
dir de l’endemà matí. En aquells moments quasi no em sentia capaç d’aguantar mig dia
més. Aquella nit va ser la més llarga de la meva vida i no vaig dormir ni cinc minuts
seguits. Però en aquesta vida tot passa, van arribar les vuit del matí i el Miguel es va
presentar puntual, com fèiem sempre els comunistes. Jo ja estava preparat, em vaig
acomiadar dels companys de la casa i vam sortir. El Miguel em va donar el passaport,
dient-me que en pujar a l’autobús l’havia d’entregar a un empleat que els recollia, que me
n’anés a seure i que quan em cridés amb el primer cognom, contestés amb el segon i
m’aixequés a buscar el passaport. Sobretot que memoritzés bé els cognoms i el nom ja
que eren falsos. Em sembla que vaig passar a dir-me Juan Sánchez Jiménez. Em va dir
que a l’autobús viatjava un camarada que jo no coneixia -ell a mi si- per certificar com
havia anat el viatge i, que en arribar a Perpinyà vindria a presentar-se amb una
contrasenya, em portaria al tren de París, em deixaria instal·lat i s’acomiadaria. També
em va dir que tan aviat com arribés a París en Carrillo vindria a parlar amb mi per conèixer
de boca d’un dels protagonistes, els fets de Barcelona, i, que per tant era convenient que
fes un viatge descansat, que li ho digués al company que em portaria al tren perquè em
comprés un bitllet amb dret a llitera.
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CAPÍTOL VI
La fugida a França

Em vaig acomiadar d’en Miguel i vaig pujar a l’autobús, vaig entregar el passaport, tal
com m’havia dit el Miguel. Llavors vaig anar a seure i quan al cap d’un moment van
començar a cridar els noms del passatgers, en arribar a Juan Sánchez vaig contestar sense
aturar-me: “Jiménez”, i vaig recollir el passaport. El viatge fins a Perpinyà va durar un
parell d’hores i en baixar de l’autobús va venir un dels passatgers, em va dir la contrasenya
i vam anar passejant a l’estació. Em va preguntar coses respecta a la lluita de Barcelona,
li ho vaig explicar tot i en acabar li vaig dir que el Miguel m’havia aconsellat d’agafar
una llitera per arribar descansat ja que en Carrillo estava pendent de la meva arribada.
Crec que no es va posar a riure per educació, però em va dir: “Vols dir que Carrillo vindrà
a veure’t?” “Si, si, es el que m’han dit els companys”, vaig contestar. Em va dir que el
viatge amb llitera era més car, que el Partit era pobre i que els militants havíem de
sacrificar-nos, però em va comprar la llitera i em va fer una darrera reflexió: “No oblidis
mai, passi el que passi, que el comunisme és el far que il·lumina tot el món i si un dia
perdem aquesta llum tornàrem a anar endarrere fins tornar a caure en l’esclavitud”. Em
va abraçar desitjant-me un bon viatge i va baixar del tren.
En arrencar el tren em vaig estirar damunt la llitera pensant com explicaria a Carrillo els
esdeveniments de Barcelona i també la segona convocatòria de manifestació, en contra
del que ell havia aconsellat. Vaig decidir d’explicar el que m’havia passat amb la Rosa i
que va determinar l’incompliment de la paraula donada al Miguel, encara que això ho
explicaria al Gregori i no a Carrillo.
L’endemà matí vaig arribar a París a l’estació d’Austerlitz. Allí m’esperava en Josep
Clariana, el qual em va portar al pis d’una camarada del PCF, una senyora gran que
treballava com a científica en una empresa d’investigació. En arribar a casa de madame
Vernier, així es deia la companya, em va rebre molt afablement i em va instal·lar en una
habitació petita, però molt neta. Em va dir que ella sabia que els espanyols cuinàvem molt
bé i que com que a ella no li agradava cuinar ho deixava a les meves mans mentre visqués
allà. Em va ensenyar un pot on posava diners i em va dir que anés agafant per a la compra
el que necessités i que quan veiés que s’acabaven que l’avisés.
Jo que de cuinar no en tenia ni idea no vaig ser capaç de dir-li-ho a madame Vernier, em
vaig haver d’espavilar i pensar en què podria cuinar que ho poguéssim menjar. El primer
dia em va portar al mercat, que no era massa lluny i, em va ensenyar els llocs de peix,
carn, fruita, etc. El dia que vaig arribar vam menjar sobralles que tenia a la nevera i el
segon dia, mentre ella era a la feina, jo vaig anar a comprar i vaig coure patates a la cassola
amb bacallà, que per cert em van sortir molt bones i, vaig salvar el bon nom dels
espanyols. Esperonat per aquest èxit em va anar passant la por a la cuina i llavors ja feia
menjars senzills amb tota la confiança.
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Tant bon punt em vaig instal·lar al pis de madame Vernier vaig escriure a la Rosa
demanant-li que vingués a reunir-se amb mi, sense els nens, i tots dos decidiríem com
enfocar les nostres vides.
Quan el Clariana em va portar a casa de la companya francesa jo li vaig preguntar quan
vindria en Carrillo ja que els companys em van dir que tenia un gran interès en veure’m.
Clariana em va respondre que no sabia si Carrillo vindria, però si que vindria a veure’m
en Gregori encara que no sabia quin dia.
Aquesta realitat en què em trobava no corresponia al que m’havia dit el Miguel ni amb el
que jo mateix pensava. M’adonava que el company que em va portar al tren tenia raó
quan gairebé es fotia de mi quan li digué que els nostres màxims dirigents desitjaven
veure’m de seguida i per això li demanava una llitera perquè em trobessin descansat. No
hi havia dubte, havíem sobrevalorat la importància dels fets i al mateix temps jo també
m’havia sobrevalorat.
Feia tres dies que estava a França quan vaig rebre l’encàrrec que no sortís de casa perquè
vindrien a veure’m. Un parell d’hores més tard van trucar a la porta, era el company
Gregori el qual en veure’m quasi no em coneixia ja que en els últims mesos m’havia
engreixat més de deu quilos. Em va preguntar com havia anat tot, què era el que jo
pensava fer en aquesta nova situació, si tenia cèntims per moure’m per París, etc.
Li vaig explicar com havien transcorregut els mesos que havia estat amagat. Quant al que
pensava fer esperaria que vingués la meva dona, a qui ja havia cridat, per decidir-ho.
També li vaig demanar què és el que proposava el Partit. Jo tenia cèntims, el Clariana
m’havia donat 400 francs per poder anar al cine i agafar transports públics. Li vaig dir el
que havia promès al Miguel i perquè no ho vaig complir.
En Gregori em va proposar d’enviar-me a fer uns cursets de formació política i tornar
clandestinament a Espanya per continuar treballant en l’organització de PSUC. Això
comportaria que jo viuria en cases de companys i no tindria cap relació amb la dona i els
fills, a qui només podria veure un cop l’any durant el període de vacances, quan ells
vinguessin a passar-les amb mi a França. Aquesta era la situació de tots els companys que
eren buscats per la policia.
Quant a l’assumpte de no haver complert amb el Miguel, que era una preocupació per a
mi, el Gregori va dir que el Miguel havia valorat erròniament la situació ja que si bé era
cert que s’havien de complir les normes de la clandestinitat, no era menys cert que en
determinades ocasions i prenent totes les precaucions es podien produir trobades com la
nostra. En una paraula, en aquelles condicions ja es podia ser més flexible i la proba la
teníem en el fet que durant els mesos que havia estat amagat jo havia tingut un munt de
trobades fins i tot amb gent que era buscada per la policia.
El Gregori em va demanar que preparés un informe complert de tot el que havia succeït i
que el tingués a punt per la setmana vinent que hi hauria una reunió del Comitè Central
del PSUC a la qual jo assistiria i presentaria l’informe. I, que quan vingués la meva dona,
discutíssim el que faríem, i quan haguéssim pres una decisió ell vindria per saber-ho.
A partir d’aquell moment jo vaig dedicar-me a escriure l’informe, anar a comprar, fer el
dinar i rentar els plats, això els matins i les tardes anava al cine o a voltar per París. Cada
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dos o tres dies madame Vernier em portava a sopar a un restaurant. Em va fer conèixer la
cuina xinesa, que per cert em va agradar força.
Cinc dies després de la conversa que vam tenir amb en Gregori vaig rebre carta de la Rosa
dient-me que la seva germana es feia càrrec dels nens i ella venia amb mi; m’anunciava
el tren que agafaria i l’hora que arribaria.
El dia i a la hora assenyalats per la Rosa vaig anar a l’estació per esperar-la amb temps.
Al cap de mitja hora d’haver passat el temps d’arribada del tren i veient que la Rosa no
sortia, vaig preguntar si aquell tren era el que enllaçava amb l’espanyol. Em van dir que
si i que no n’hi havia cap altre fins l’endemà al matí a la mateixa hora. Vaig tornar a casa
trist i frustrat no m’ho explicava, vaig llegir i rellegir la carta de la Rosa i no hi havia cap
dubte: Jo havia anat a esperar el tren que ella m’havia dit.
L’endemà hi havia la reunió del Comitè Central del PSUC i el Clariana havia de venir a
buscar-me per anar-hi junts. Abans, però, tenia temps d’anar a l’estació per veure si la
Rosa venia un dia més tard per motius que jo desconeixia. Hi vaig anar i em va passar el
mateix que el dia anterior: no va venir.
Vaig tornar a casa i al cap d’una estona vingué en Clariana i en dir-li que la meva dona
no havia vingut ni el dia abans ni aquell matí, em va contestar que tenia una sorpresa per
a mi: La meva dona estava a París! Ara ens n’anàvem i a la tarda, en acabar la reunió,
m’acompanyaria a buscar la meva dona. Va afegir que havia rebut un comunicat del PCE
dient que Rosa Rísquez, companya d’un membre del PSUC, estava a casa d’un camarada
del PCE.
La noticia em va fer recobrar l’alegria i molt animat vam anar a la reunió que per cert
se’m va fer la més llarga de la meva vida: Les intervencions no s’acabaven mai, sobretot
la de Margarida, la companya del Serradell, qui per explicar petites coses, segons jo, s’hi
passava les hores. Quan va arribar el meu torn jo vaig llegir l’informe que havia preparat
i que constava de vuit pàgines.
El més sorprenent de la reunió per a mi va ser el resum que va fer en Gregori en acabar
totes les intervencions. Sorprenent, sobretot, perquè d’una persona amb certes dificultats
en la pronunciació, mai no hagués imaginat que fos capaç de recollir, analitzar, sintetitzar
i exposar el resultat de la reunió d’una manera tan correcte.
En acabar la reunió el Clariana em va acompanyar amb metro a una barriada de París i es
va acomiadar de mi donant-me el nom d’un carrer i el número de la casa on estava la
Rosa.
Quan vaig trucar, em van obrir la porta la muller i la mare del company del meu sogre,
que havien estat les persones que s’havien ocupat de la meva dona. La Rosa estava
nerviosa i plorosa perquè feia quasi un dia i mig que havia arribat i fins aquell moment
no s’havia pogut trobar amb mi.
Vam agafar el metro per anar a casa de madame Vernier i pel camí m’anava explicant
totes les peripècies que li van ocórrer des que va sortir de casa per agafar el tren.
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El seu pare li havia dit que no es preocupés de comprar el bitllet, que això ho faria ell i
l’hi portaria a l’estació. D’aquesta manera ella aniria preparant les seves coses amb més
temps.
Així ho va fer i el dia assenyalat va anar a l’estació mitja hora abans de la sortida del tren
pensant que el seu pare arribaria de seguida, però a mesura que s’anava acostant l’hora
de la sortida del tren i el pare no venia, la Rosa s’anava posant cada cop més nerviosa. Ja
passaven cinc minuts de l’hora quan els seus pares es van presentar discutint perquè el
Claudio en veure que feia tard volia agafar un taxi i la seva dona no va voler. Van entrar
corrent a les vies per veure si encara no havia sortit el tren i els van dir que feia uns minuts
que havia marxat. Llavors van preguntar si podia fer una altre combinació per a arribar a
París a la mateixa hora del tren que havia perdut. Els van donar tot un seguit
d’instruccions: Agafar-ne un fins a Perpinyà, canviar a un altre que la portaria a Narbonne
i finalment en aquesta estació pujar a un tercer fins a París i si tenia sort i tot anava bé
arribaria a París a la mateixa hora i em podria trobar.
El seu pare li va donar l’adreça d’un company amb el qual s’havia relacionat políticament,
dient-li que si no em trobava anés casa d’aquest company i que ell em buscaria.
Doncs bé, va arribar al lloc on jo l’esperava amb un retard de quasi dues hores i és clar jo
ja no hi era. Després d’afartar-se de buscar-me i convençuda que ja no estava allí, va
començar a agafar metros i més metro, segons ella va fer set o vuit canvis de línia per
poder arribar a l’adreça que li havia donat el seu pare.
Podríem dir que sense parlar francès i sense conèixer el metro de París va ser una proesa
que arribés a trobar el domicili d’aquest company perquè l’any 1965 el metro de París
disposava ja de quinze o vint línies combinades entre elles i de més de dues centes
estacions que anaven a la majoria dels barris de la ciutat.
Quan va arribar a la casa i hi va entrar, el company del meu sogre en veure la cara que
duia en va tenir prou per adonar-se del mal tràngol que passava. Amb tota la tendresa del
món li va dir que mengés i descansés, que en aquell mateix moment ell es feia càrrec del
seu problema i li prometia de portar-li el seu marit al més aviat possible, potser el mateix
dia. Dit això va sortir i no va tornar fins el vespre, tot contrariat perquè no havia pogut
localitzar la persona que mantenia el contacte amb el Clariana fins a darrera hora i ja no
donaria l’encàrrec el mateix dia, havia d’esperar fins l’endemà matí. I l’endemà va haver
de passar tot el dia perquè jo vingués a buscar-la!
Sortosament ja estàvem junts, s’havien acabat aquell tipus de problemes i ja érem dos per
solucionar els que vindrien d’ara endavant.
Vam arribar al pis de madame Vernier, vaig presentar les dues dones, i, vet aquí el que
són les coses: madame Vernier no sabia parlar espanyol i la Rosa no sabia francès, però
això no va ser obstacle perquè s’entenguessin a la perfecció. Crec que només amb la
mirada ja sabien el que volien dir... intuïció femenina?
La Rosa i jo vam comentar la situació en què ens trobàvem: Que podíem fer? Com havíem
d’orientar les nostres vides? Teníem dos fills i els havíem d’alimentar i educar. Jo digué
el que em proposava el Partit, la meva dona contestà que ni parlar-ne i em va demanar
què era el que jo en pensava. A mi tampoc em feia gràcia, però estava disposat a acceptar74
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lo en el cas que ella ho volgués ja que havia dit a en Gregori que respectaria el criteri de
la meva dona perquè era una decisió molt important per a les nostres vides.
Jo volia ajudar el Partit en la defensa de la classe obrera i de les llibertats. Jo volia lluitar
en contra de Franco i de la dictadura. Jo volia ajudar a restablir un nou règim democràtic
que fos representatiu de tot el poble i en que mitjançant eleccions periòdiques poguéssim
anar corregint l’esdevenir del país. Però jo volia per sobre de tot això viure amb la meva
dona i els meus fills i les dues coses juntes no podien ser si acceptava la proposta del
Partit.
Vam decidir que quan vingués en Gregori, la Rosa li diria que ella no estava d’acord en
viure separats i que jo em supeditava a la seva decisió com ja li havia anticipat. També
vam acordar que, si el Partit no podia aconseguir de trobar-me un treball i un pis a París
per viure amb els nens, aniríem a Pau on vivia i treballava un amic nostre que es deia
Julián Andúgar i aquest ens ajudaria.
Mentre esperàvem a Gregori, la meva dona va prendre el timó de la casa i tot va anar
millor per a tots, sobretot per a madame Vernier que va poder gaudir dels menjars típics
espanyols ja que la Rosa dominava la cuina i elaborava tota classe de plats, cosa que a mi
m’era impossible.
Dos dies després va venir el Gregori i nosaltres vam dir-li el que havíem decidit. Va ser
la meva dona qui va prendre la responsabilitat d’explicar-li el perquè no acceptàvem la
seva proposta:
“Mira Rosita, nosotros queremos que tu marido haga unos cursillos y vuelva
clandestinamente a Barcelona para seguir organizando el movimiento obrero, ya que
estamos convencidos de que lo hará tan bien como lo ha estado haciendo estos últimos
meses. La situación no será la misma, tendrá que aprender a moverse sin ser reconocido
y habituarse al trabajo clandestino. Lo superará como lo hemos superado todos los que
así trabajamos. Ahora bien, tú no quieres y yo te comprendo perfectamente, pues la dureza
de este tipo de vida no tiene nada que ver con la que vosotros estabais acostumbrados. Te
comprendo y acepto vuestra decisión sin discutir. Solamente te digo que si tu marido
fuese la persona que con su trabajo pudiese acabar con el régimen franquista, yo estaría
hablando contigo las horas que hicieran falta hasta convencerte de que vuestro sacrificio
era indispensable para el transcurso de la Historia. Pero teniendo en cuenta que por muy
valiosa que sea su Trabajo, por si solo no puede determinar el final de la dictadura, no os
voy a exigir este sacrificio. Lo que si os digo es que nosotros no estamos por el todo o el
nada y os pido que continuéis teniendo contacto con el Partido, leyendo nuestros
materiales y dando vuestras opiniones. Dicho esto os pregunto ¿Como pensáis enfocar
vuestra vida?” Llavors jo li vaig dir que si m’ajudaven a trobar feina i a buscar pis ens
quedàvem a París, del contrari ens n’aniríem a Pau amb el company Andúgar. Va
respondre que el Partit podria ajudar-me a trobar feina i a legalitzar els meus papers, però
el que era segur que no podia fer el Partit era trobar-me pis per a viure ja que ell, Secretari
General de PSUC, amb deu anys vivint a París, només feia uns mesos que havia pogut
trobar un pis per viure amb la seva dona i els seus fills i encara era un pis molt petit i en
pèssimes condicions. Per tant era completament impossible poder quedar-nos a viure a
París.
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El que sí considerava bona cosa era l’amistat amb l’Andúgar ja que Pau estava al sud de
França i allà els problemes de l’habitatge no eren tan greus. També va dir-me que a
Ginebra s’havia de reunir la Federació Mundial de Sindicats a on el Partit enviaria una
delegació i em demanava que hi formés part. Ja ens posaríem en contacte. Ens va donar
6.000 ptes. per ajudar-nos al viatge i al nou començament, ens vam abraçar i jo no vaig
tornar a veure a Gregorio López Raimundo fins 11 anys després, mort ja Franco, en una
assemblea a l’església del Guinardó. Només el vaig veure, però no vaig poder saludar-lo
fins a una festa que va organitzar Comissions Obreres al càmping de la Tortuga Ligera
l’any 1977.
Ens vam acomiadar de madame Vernier, agraint-li tot el que havia fet per nosaltres, i vam
agafar el tren en direcció a Pau on vam arribar cap a les set del vespre.
Pau es una bonica ciutat de la Gascunya francesa i la capital del departament dels Pirineus
Atlàntics, tenia uns 80.000 habitants. Antic centre comercial, s’havia desenvolupat
industrialment arran de l’explotació del gas de Lacq. En arribar-hi vam anar a l’adreça
que teníem de Julián Andúgar.
Vam trobar a Julián al llit malalt d’un fort grip. Malgrat això ens va rebre molt bé i ens
va ajudar en el que necessitàvem aleshores: Un hotel per dormir i adreces d’indústries del
metall per començar l’endemà a buscar feina. Abans de marxar cap a l’hotel la Rosa li va
rentar la roba i li va netejar l’apartament.
L’endemà havent esmorzat, vam començar a visitar les fàbriques que m`havia recomanat
l’Andúgar. Molt aviat ens vam adonar que aquestes visites eren una llastimosa pèrdua de
temps ja que en general no els mancava personal i en les grans fàbriques em donaven una
sol·licitud per omplir dient-me que quan hi hagués un lloc a cobrir ja m’avisarien. Jo els
deia que no tenia adreça fixa, que de moment vivia a l’hotel i que no podia passar massa
dies sense treballar ja que necessitava els cèntims per poder pagar-lo.
No tenia habitatge, no tenia documentació en regla per poder treballar, no tenia diners, no
parlava el francès amb fluïdesa. Tot això es traduïa en una impossibilitat absoluta de poder
treballar en un curt termini. Havent dinat vam anar a veure el Julián, que ja es trobava
més bé i, ens va convidar a prendre cafè en un bar on es reunia amb els amics.
Ens va explicar que treballava a la Universitat de Louis Barthou a Pau com a lector
d’espanyol, feina que trobava força interessant ja que li permetia d’aprofundir en el
coneixement de la llengua francesa. Pensava passar-hi un parell d’anys i després tornar a
Espanya on, amb l’experiència dels tres anys passats a França afegits a la llicenciatura de
filosofia i lletres que havia obtingut a València, podria trobar una feina amb la qual viure
sense problemes.
Nosaltres li vam explicar el resultat de les visites a les fàbriques dient-li que no valia la
pena de continuar pel mateix camí. O trobàvem un altre sistema o jo no treballaria mai.
En Julián va parlar amb del meu cas amb els altres companys que estaven allí i entre tots
em van aconsellar d’anar a veure al secretari general de la CGT a Pau, per explicar-li el
meu problema i demanar-li ajut.
Així ho vaig fer i la Rosa i jo vam anar a la seu de la Confédération Générale du Travail,
sindicat proper al PCF, i vam demanar pel seu secretari. De seguida va venir a rebre’ns
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un xicot d’uns trenta anys a qui després de fer les presentacions, vaig explicar que havia
fugit d’Espanya perquè la policia em buscava per haver tractat d’organitzar un sindicat
lliure, amb altres treballadors de Barcelona. Que ara buscava feina per poder viure i
legalitzar la nostra situació, ja que estàvem a França amb un passaport turístic. Per acabar
li vaig demanar a ell que coneixia les empreses metal·lúrgiques de la zona que em
recomanés en aquelles que poguessin necessitar els meus serveis.
Aquell bon home em va escoltar molt seriosament, mirant-me fixament als ulls, i en
acabar em va dir: “Mon pauvre, il suffit que je vous donne une carte de presentation de la
CGT parce-que même ayant besoin de métalos qualifiés, les patrons ne vous acceptent
pas!”. A mesura que anava parlant jo m’anava esgrogueint i quan va acabar, perduda tota
esperança de poder treballar a França, vaig contestar, amb una veu tan baixa que quasi no
la sentia ni jo mateix: “Alors, monsieur, il ne me reste que rentrer chez moi et que Franco
fasse avec moi ce qu’il veut”. I en acabar la frase vaig agafar la mà de la Rosa, vam fer
mitja volta i vam començar a caminar vers la porta. A mig camí sento la veu del secretari
que diu: “Attendez!”.
Vaig fer mitja volta de nou, em vaig atansar al secretari i en arribar davant seu em va
preguntar: “Connaissez vous la gare de Pau?” En dir-li que si, va continuar: “Devant la
gare il y a une usine que s’appelle Etablissements Laporte, vous entrez et vous
démmandez par Mr. Baron. Vous dittez que c’set moi qui vous envoie, et vous lui
raccontez vos soucis. Je ne peut plus de rien faire”. El color va tornar al meu rostre i
tornant a creure amb la vida vaig agrair de tot cor el que m’acabava de dir “monsieur le
secretaire”, i content com un nen amb sabates noves vam sortir de la seu de la CGT.
Ja eren quarts de vuit del vespre, massa tard per anar a la fàbrica. Vam anar a veure el
Julián a qui vam explicar el resultat de l’entrevista. L’Andúgar ens va dir que Baron era
el delegat de la CGT en aquella empresa, però que no ens féssim massa il·lusions fins
parlar amb ell. Per a mi, que ja havia vist totes les portes tancades, el que m’enviessin
recomanat a una fàbrica era com si ja hi estigués treballant. Almenys això em donava
forces per continuar somiant.
L’endemà havent esmorzat, la Rosa i jo vam anar a l’estació de Pau on molt a prop vam
veure la fàbrica, vam entrar i vam demanar pel Sr. Baron. Quan va sortir, el primer que
vaig dir és que venia de part del secretari general de la CGT, continuant amb el que em
passava i el que pretenia. Ell em va preguntar si coneixia la mecànica i quin era el meu
ofici. Quan li ho vaig dir va entrar al taller, d’on va sortir al cap d’una estona dient-me
que m’agafaven a prova un parell o tres de dies i que si ho feia bé em contractarien.
Aquella mateixa tarda vaig començar a fer la prova, la qual va ser molt senzilla per a mi
ja que es tractava de planejar diverses culates de motor de cotxe en una vella rectificadora.
Vaig treballar dos dies i mig, a la fi dels quals el Sr. Baron va parlar amb el cap de taller
el qual va dir que tornés l’endemà per pagar-me les hores treballades i dir-me el resultat
de la prova.
En tornar l’endemà em van comunicar que jo podia treballar a les empreses Laporte
perquè estava ben preparat, però en aquells moments a la fàbrica de Pau no necessitaven
ningú. Ara bé si volia començar a treballar ho podia fer dilluns vinent a una altra fàbrica
que tenien a Dax. Vaig contestar que m’interessava ja que tant si treballava a Pau com a
Dax havia de començar per buscar un lloc on viure i jo no tenia preferències.
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Em va donar l’adreça de la fàbrica de Dax dient-me que els comunicaven la meva arribada
el proper dilluns a les vuit del matí. El Sr. Baron em va dir que a Dax un tal Michelena,
un capellà basc-espanyol exiliat republicà de la Guerra Civil, es preocupava d’arranjar la
documentació als emigrants espanyols. Que anés a veure’l i m’ajudaria ja que estava
prohibit treballar a França sense tenir els papers en regla.
Em vaig acomiadar de Baron agraint-li de tot cor el que havia fet per a mi i quan li vaig
donar la mà em va dir: “Bonne chance, camarade”. Em van pagar i jo més content que
unes pasqües vaig tornar a l’hotel on m’esperava la Rosa, la qual en saber la nova se’n va
alegrar tant com jo. Des d’aquell mateix moment vam començar a fer plans per al futur.
Vam anar a acomiadar-nos d’Andúgar, a qui vaig demanar el darrer favor: Que em deixés
10.000 ptes. per fer front a les primeres despeses d’allotjament i menjars fins a cobrar el
meu primer sou a França.
No va haver-hi cap problema i, agraint-li tots els favors rebuts, ens vam acomiadar d’ell
després de prometre-li que tan aviat com estiguéssim instal·lats li escriuríem explicant-li
com ens anava tot i convidant-lo a visitar-nos.
En deixar a Julián vam tornar a l’hotel a recollir els nostres afers i pagar les despeses i…
cap a l’estació a agafar el tren via Dax!
Un cop instal·lats en confortables seients i circulant vers la ciutat on dilluns començaria
a treballar, pensava en la ironia del destí que em portava amb gairebé deu anys de retard
a Dax, ciutat on vivia Mayte Irigoyen i que jo ja coneixia gràcies a la correspondència
que havíem bescanviat. La famosa Fontaine Chaude on l’aigua brolla per cinc o sis aixetes
a més de vuitanta graus centígrads. Els seus banys termals de fang on els reumàtics i els
artrítics de tot França s’hi submergeixen cada estiu aprofitant les vacances estivals.
L’Hotel Splendide situat a mà dreta immediatament després de travessar “Le pont sur
l’Adour”, on les classes mitges i les classes altes franceses s’hi allotgen habitualment i,
on a l’estiu hi van també certs “curistes”, treballadors privilegiats que són enviats per la
seguretat social francesa a fer cures de reumatisme. Mayte m’havia enviat postals de tots
aquells llocs i me n’havia parlat molt ja que encara que ella vivia a ST. Paul les Dax,
poble que comença quan s’acaba Dax, l’important de l’entorn és la ciutat de Dax i és el
que els francesos ensenyen amb orgull.
Tres hores després arribàvem a Dax i el primer que vam fer va ser buscar un lloc per
dormir. Prop de l’estació, al carrer principal, hi ha el bar Biscaï on vam entrar a prendre
un cafè i a demanar on podíem parar que no fos massa car. Madame Biscaï, el bar portava
el seu nom, ens va adreçar a l’altra banda del carrer quasi davant mateix, on hi havia una
“épicérie” propietat d’una espanyola que ens ajudaria. Llavors mateix hi vam anar, ens
vam presentar i vam explicar el que volíem a “l’espanyola”, com tothom anomenava a
madame Saura. Aquesta ens va dir que al costat de la seva botiga hi havia l’hotel d’un
amiga amb qui parlaria perquè ens fes un preu especial només per dormir i que per menjar
ens podíem apanyar comprant en altres establiments on venien menjars cuits de tota mena.
També ens va donar l’adreça de l’abée Michelena.
Era divendres i vam aprofitar aquell parell de dies que mancaven per començar a treballar,
per familiaritzar-nos amb la nova ciutat on viuríem d’ara endavant. Vam conèixer les
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“épicéries” on compraríem els menjars cuits. També vam passejar pels parcs de Dax on,
més endavant, més de quatre vegades hi menjaríem asseguts en els seus bancs.
Vaig anar al carrer Gambetta on hi havia el taller Laporte i em vaig emportar una sorpresa
quan em van dir que havien traslladat la fàbrica a un altre lloc a uns 5 Kms. d’allí, sobre
la carretera de St. Paul les Dax i per tant jo començaria a treballar al local nou.
En arribar dilluns em vaig presentar a l’encarregat de “chez Laporte”, Mr. Ducos, el qual
em va preguntar que era el jo sabia fer. En dir-li que coneixia tota classe de màquines
com torns, fresadores, brunyidores, etc., em penso que no s’ho va creure del tot i per
començar em va posar en una mandrinadora de cilindres de motor de cotxe.
Des d’aquell mateix moment em vaig adonar que estava en un país que no tenia res a
veure amb el meu. Sentia parlar en francès tot el dia i de tant en tant sentia una mena de
paraules que jo no entenia pas i que em feien ballar el cap. Més endavant vaig saber que
aquell llenguatge inintel·ligible per a mi era una variant de “patois” que es parla al sudoest de França.
Mentre jo estava a la feina, la Rosa comprava fent-se entendre per gestos. La resta del
temps el passava a l’habitació de l’hotel estudiant francès en una gramàtica que ens havia
regalat madame Vernier. Les meves hores lliures les passava explicant a la Rosa les
lliçons en francès i posant-li deures per l’endemà.
Molt aviat ens vam adonar que els deu francs que pagàvem per dormir a l’hotel eren
massa cèntims per a la nostra magra economia. Llavors la Rosa parlant amb “l’espanyola”
es va assabentar que hi havia una senyora que llogava una habitació amb dret a cuina i
que en demanava 180 francs al mes.
Aquesta va ser la nostra segona llar a França, amb una millora important perquè ens
permetia menjar calent i fer estalvis ja que pel import que pagàvem per dormir a l’hotel,
en el nou domicili hi menjàvem i dormíem.
Un cop instal·lats vam saber que una modista buscava una persona per treballar a la seva
botiga. Aquesta modista es deia madame Darrigade i vestia a la burgesia de Dax perquè
com que havia estudiat a París a la casa Balenciaga tenia gran prestigi. Vam anar a parlar
amb madame Darrigade la qual ens va dir que la persona que volia havia de cosir molt
bé. En dir-li que la Rosa en sabia prou se la va quedar a prova. Vèiem que la nostra
situació s’anava normalitzant poc a poc, encara que no el suficient per fer venir els nostres
fills.
Per la meva banda jo també m’anava familiaritzant amb la feina i amb els companys: Va
ser el primer o segon dia de treball quan vaig conèixer la persona que havia d’ajudar-me
incondicionalment facilitant-me en un cent per cent la integració en el nou destí.
Aquest company va ser l’Ernest Bertràn, fill d’un republicà català exiliat l’any 1939 en
perdre’s la Guerra Civil. L’Ernest en saber que jo era espanyol va venir a saludar-me i a
conèixer-me, posant-se a la meva disposició per tot el que manés.
L’Ernest mereix capítol a part i fer una descripció més detallada del que va representar
per a nosaltres poder comptar amb l’ajut d’aquell company de feina, català com jo. Venia
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a parlar moltes estones amb mi. Jo gairebé no em movia perquè era nou i a més a més
estranger. En canvi ell, que també feia poc que hi treballava, no tenia manies per venir al
meu costat i anar-me explicant la seva vida i preguntant-me per la meva. Així vaig saber
que havia nascut a Vilanova i la Geltrú i que a la fi de la Guerra Civil, en la retirada va
passar a França amb els seus pares. Estava casat amb una francesa, Raimonde, tenia dos
fills, Alain i Anni, tenia un germà, mecànic com ell, que s’havia instal·lat a mitges amb
un instructor d’auto-escola que es deia Mr. Pulon.
L’Ernest era i es una persona molt de la broma i sempre cridava. Els seus companys
l’havien batejat amb el sobrenom de “la grande guele”, però jo he de dir que els seus crits
només eren com un foc d’encenalls ja que al darrera hi havia un cor com un camió. El
primer diumenge ja em va convidar a sortir amb ell per conèixer a les nostres dones i
perquè nosaltres ens sentíssim acompanyats amb el calor de la seva amistat.
Vam anar a Chambre d’Amour, un poblet prop de Biarritz on en una residència estava
internada la seva filla Anni a qui ells visitaven cada setmana. Després sortint de la visita
ens vam aturar en un bar, vam seure davant una taula del carrer i l’Ernest ens va convidar.
No recordo el que vam prendre, només sé que quan l’Ernest va pagar em vaig esgarrifar
pels preus, adonant-me que aquelles despeses estaven lluny de la meva economia.
Feia gairebé un mes que treballava “chez Laporte” quan li vaig dir a l’Ernest que si sabia
d’una vivenda per llogar a bon preu que m’ho digués perquè jo estava pendent
d’instal·lar-me en una casa per anar a buscar els meus fills que estaven a Barcelona. Cada
dos per tres li ho recordava fins que un dia es va emprenyar i em va dir: “Dissabte a la
tarda anirem a veure un amic meu i estic segur que trobarà una casa per a vosaltres”.
El dissabte vam anar a casa de l’amic d’Ernest, me’l va presentar: Es deia Mr. Rovillard
i era agent d’assegurances. En dir-li el que volíem, contestà que coneixia quelcom de la
campagne, no gaire prop de Dax. Va fer un parell de trucades de telèfon i digué: “Allons
on va voire tout ça”. Vam pujar al seu cotxe i ens va dur a una casa de camp a uns 7 Kms.
de la ciutat, va parlar amb el propietari, no es van posar d’acord i vam anar a un altre lloc
del que va sortir somrient i ens va explicar que aquest conegut seu llogava una casa de
camp amb terreny per poder conrear un hort, el preu era assequible: 180 francs al mes.
L’únic inconvenient era que estava en un poblet, Heugas, a 14 Kms. de Dax. Vam quedar
que en parlaria amb la Rosa i si ella estava d’acord ja l’avisaríem per anar a veure la casa.
Després de parlar-ne amb la Rosa i de discutir-ho bé, perquè tots dos treballàvem a Dax
i la distància era un inconvenient, vam decidir d’anar a veure la casa i si podia solucionar
el nostre problema la llogaríem i ja estudiaríem el tema del desplaçament.
L’Ernest ens va portar a casa del propietari i d’allà vam anar a conèixer la que seria casa
nostre ben aviat. La casa tenia l’aspecte de masia catalana: En el baixos hi havia cuina,
menjador i tres habitacions i en un primer pis dues habitacions grans i les golfes. Els
baixos estaven bastant bruts, en canvi les habitacions del pis estaven en millors
condicions. Al defora de la casa hi havia dues barraques que més endavant faríem servir
l’una com a garatge i l’altre per a guardar la llenya.
Ens vam posar d’acord, vam pagar un mes per endavant i vam començar a traslladar-nos
a l’Allée, que era el nom de la casa. L’Ernest ens va dir que hi havia un centre de recollida
de tota classe de trastos vells, dirigit per l’Església, i que estaven a disposició de famílies
80

© Familia Folch-Rísquez. Aquesta versió ha estat autoritzada exclusivament perquè la Taula de
Nou Barris per la República faci difusió a la seva pàgina web i afavorir les tasques d'investigació

necessitades. El mateix Ernest va parlar amb el xofer de l’empresa, Gatuien, i amb el
contramestre, Ducos, perquè aquest autoritzés Gatuien a recollir els mobles i a traslladarlos a l’Allée.
D’altra banda vaig comprar una mobilette i una velosolex per fer els viatges de la feina a
casa quan fos el moment.
El problema més gran, però, estava per solucionar: La Rosa tenia 30 anys i mai no havia
pujat amb bicicleta, havia doncs d’aprendre’n.
Els migdies teníem dues hores per dinar, menjàvem en menys d’una hora i la resta del
temps anàvem pels voltants de la plaça de braus de Dax on, en uns carrers poc transitats,
la Rosa aprenia a pujar en bicicleta. Els vespres hi tornàvem a les 7 fins les vuit. Això va
durar una setmana, el temps que va necessitar per mantenir-se sobre la velosolex amb no
massa domini i encara amb el motor parat i pedalant com si fos una bicicleta.
La primera part s’havia acabat, però mancava encara la segona que era posar el motor en
marxa i traslladar-se sense esforç ja que, si havia de pedalar els 28 Kms. entre anar i
tornar, no tindria prou forces.
Es molt difícil reflectir, passats trenta anys, sense distorsionar-ho, la superació de tots els
reptes que se’ns anaven presentant. Ara penso en aquell gran nombre de problemes i no
em veig amb forces de resoldre’ls ni mentalment: Trobar casa, moblar-la, comprar
vehicles pet al transport, aprendre a servir-te’n, anar a recollir els mobles, arranjar els
papers per legalitzar la nostra situació, anar a buscar els fills a Barcelona, anar al Consolat
per autoritzar la Rosa que vingui amb els nens, etc., etc. Escrit sobre un paper pot semblar
senzill de tirar endavant, però, tot això i molts mes assumptes que no cito, en un país
estranger, només es podia solucionar amb la força i l’entusiasme de la joventut. I així va
ser, car vam ser capaços de superar tot el que se’n va presentar.
El dia que Gatuien ens va portar els mobles a l’Allée, ens va presentar una família veïna
nostra i amiga d’ell: La família Lesclaux, que vivia a uns 50 mts. de casa. Aquesta família
ens va rebre amb els braços oberts i sempre va estar disposada a ajudar-nos Mr. Lesclaux
era fuster i treballava pel seu compte. Al costat mateix de casa seva tenia el taller i el
magatzem.
Quan nosaltres vam començar a viure a l’Allée ens mancaven mobles. La Rosa i el
Gatuien, quan van anar a buscar els mobles per a famílies necessitades, no van trobar
armaris d’habitació ni taula pel menjador, però si que van portar llits, cadires, plats i fins
i tot un fogó de butà. Llavors vam decidir comprar fustes i fer-nos els mobles que ens
mancaven, taula i armari, ja que sempre ens sortiria més econòmic que comprar-los.
En dir-li a Lesclaux que ens vengués el material no hi va haver cap problema, però ens
va proposar donar-nos una taula, que ells ja no farien servir perquè la canviaven per una
de més gran. La vam acceptar encantats ja que era millor que la que jo hagués pogut fer.
Llavors només li vaig comprar les fustes per l’armari, el qual vaig construir sense portes
i amb prestatges per a les flassades i la roba de llit, i, amb una barra alta transversal per a
penjar-hi els vestits. Tot això ho anàvem fent els vespres i els caps de setmana quan ja
estàvem mig instal·lats.
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Per arribar fins aquí havíem passat abans per altres situacions complicades com les del
primer viatge amb velosolex a l’Allée. Aquest primer viatge amb el motor de la màquina
de la Rosa funcionant va ser traumàtic, sobretot per a ella, que va ser qui en va patir més
directament les conseqüències.
Em sembla que era un dilluns de primers d’agost. Al migdia havíem pagat el lloguer de
l’habitació i la Rosa i jo havíem quedat en trobar-nos a les 7, en plegar de la feina, a la
sortida de Dax quan comença la carretera. Deuria ser un quart de vuit quan hi vaig arribar
i quasi al mateix temps va arribar la Rosa. Li vaig ensenyar el que havia de fer, primer
teòricament i després pràcticament, sobre la velosolex, darrera meu ho va provar ella i en
sentir el soroll que feia el motor al funcionar, la trasbalsava de tal manera que queia a
terra cada cop que ho intentava. Sortosament no es donava cap mal cop i tornava a pujar
i a provar-ho de nou.
A la quarta o cinquena vegada que va anar per terra es va plantar a la vora de la carretera
plorant i dient: “S’ha acabat, és impossible per a mi poder conduir aquesta màquina, no
vull intentar-ho més”. Jo, que tenia els nervis a flor de pell i que em semblava impossible
que la meva dona no fos capaç de superar aquella prova, després del que havia fet, em
vaig serenar interiorment, m’hi vaig apropar i li vaig dir: “Tens raó, és massa fort per a
tu, anem a seure aquí mateix fins demà a l’hora d’anar a treballar”.
Vaig treure una cigarreta i vaig començar a fumar parlant de coses intranscendents. No
crec que passés més d’un quart d’hora que la Rosa s’aixecà i digué: “Vamos”.”Estàs
segura?”. Vaig respondre i en reafirmar-se li vaig donar tot un seguit de normes i consells
perquè pogués circular. Vaig acabar per dir-li que el més important de tot és que
mantingués la serenitat en tot moment.
No sé quantes vegades va tornar a caure, no sé el temps que vam trigar en arribar a l’Allée.
El que és segur és que hi vam arribar i, trobar-nos a casa va representar per a nosaltres un
triomf tan gran que ho manifestàvem cantant i rient com a bojos, amb tan bon humor que
semblava que toquéssim el cel.
Anècdotes dels viatges fets des de Dax a Heugas n’hi ha moltes. Primer vaig ser jo el
protagonista quan en uns plujats que van durar algunes setmanes arribava a casa i a la
feina tan empapat d’aigua que m’havia de canviar de roba, fins i tot els calçotets i la
samarreta. Una altra vegada vaig arribar a casa un parell d’hores més tard a causa que la
carretera estava tallada per l’aigua en una extensió tan gran que semblava un mar i jo
tenia por de passar ja que com que no veia res temia caure dins d’un pou. Vaig passar-hi
quan va venir un pagès dels voltants, també en mobilette, que coneixia el terreny bé i el
vaig seguir.
Això em passava mentre vivíem la Rosa i jo amb els nens, abans que vinguessin la
germana i el cunyat de la Rosa, perquè com que estàvem sols la Rosa no podia anar a
treballar. Després va estar a ella a qui no hi havia dia sense que li passés una cosa o altra:
Sovint eren les vaques que trobàvem pel camí les que ens aixafaven la guitarra. Prou que
jo li deia a la Rosa que no les mirés, que circulés sense desviar-se mirant sempre al davant,
que no passaria res. Però sempre em contestava que eren les vaques qui la buscaven a
ella, amb la curiosa mania que tenien de travessar la carretera al biaix, ocupant-la
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pràcticament tota i fent irremeiable topar contra elles. Encara que la Rosa no hi va topar
mai ja que abans de tocar-les es tirava a terra.
Una altra vegada fou en un dia de pluja quan se li va espatllar el llum de la velosolex
essent nit tancada i anava per la carretera sense veure-hi gens. Amb penes i treballs va
arribar a mig camí on hi havia un bar i es va esperar a l’abric de la pluja vigilant la
carretera per quan jo passés fer-me parar i poder continuar viatge darrera meu il·luminantse amb la meva llum.
Al cap d’una estona, jo vaig passar sense mirar i sense sentir els crits que em feia i ella,
en veure que jo no em parava, es va posar a plorar com una Magdalena. Llavors se li va
atansar un conegut, veí nostre, li va preguntar que passava i en dir-li que era la llum, la
va acompanyar a un taller que hi havia darrera del bar on li van arreglar el llum en un tres
i no res. La Rosa més contenta que unes pasqües, va continuar viatge cap a l’Allée,
Mentrestant, jo havia arribat a casa i en veure que la Rosa no havia vingut, vaig fer mitja
volta i encara no havia circulat tres quilòmetres quan veié que s’acostava cantant a ple
pulmó.
I, per acabar, les angoixes i el cansament que patia la Rosa cada cop que se li aturava el
motor del velosolex són indescriptibles. I això li arribava bastant sovint.
Me’n recordo del dia que vam anar a conèixer l’abée Michelena, el capellà basc-espanyol
que ajudava els emigrants a trobar feina i a arranjar ela papers. En presentar-me li vaig
explicar la veritat de per què estava a França: Havia fugit de Barcelona perquè no volia
anar a la presó! Ara ja tenia feina, estava treballant a “chez Laporte”, però necessitava
posar els documents en regla i només ell podia ajudar-me a fer-ho. Em va dir que era
bastant difícil, però que confiava d’aconseguir-ho. En primer lloc legitimaríem la meva
situació i després reclamaria la meva dona i els fills i arranjaríem els seus papers.
Conèixer Michelena va ser molt interessant car ell em va explicar que també havia fugit
d’Espanya l’any 1939 quan la República va perdre la Guerra Civil, ja que encara que fos
capellà la seva ideologia era d’un nacionalisme progressista i havia estat un defensor de
la República. Si s’hagués quedat al país basc, possiblement hauria estat afusellat.
Tant bon punt vam llogar l’Allée i vam comprar la mobilette i la velosolex, de segona
mà, ens vam plantejar d’anar a buscar els nens a Barcelona. Hi havia, però, un obstacle:
En el passaport de la meva dona no constaven els nens i per poder viatjar amb ells havien
de figurar-hi. Només hi havia una possibilitat. Era la d’anar al Consolat espanyol i
autoritzar la meva dona, davant el cònsol, a travessar la frontera amb els nostres fills.
El Consolat espanyol estava i està a Baiona, i per poder-ho tramitar havia de ser en dia
feiner. Tanmateix els dilluns matí no treballàvem i jo vaig decidir d’anar a Baiona el
dilluns següent amb la mobilette, car per anar-hi en tren no hi havia combinació per tornar
a temps de començar a treballar a les dues de la tarda.
El dilluns a les vuit del matí em vaig posar el millor vestit que tenia i vaig anar en
mobilette cap a Baiona, que està a 50 Kms. de Dax. Vaig arribar una mica després de les
9 i me’n vaig anar al Consolat amb els passaports i amb el llibre de família.
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Quan li digué al cònsol el que pretenia, em mirà descaradament i digué: “Ves a buscarlos
tú a tus hijos, puesto que están en tu pasaporte, no tienes ningún problema”. Vaig
contestar: “Yo estoy trabajando a prueba y no quiero faltar ningún día para que no tengan
queja de mí. Por eso quiero que vaya mi mujer”. Ell tornà a la càrrega: “Però si yo te hago
esta autorización tendrás que pagar en reales oro y convertido en dinero real te costará
muy caro. Yo te haré una carta justificativa para tu empresa y te darán los días de fiesta
que necesites sin que te perjudique en absoluto”. Jo cada cop ho veia més difícil i m’anava
posant nerviòs. Vaig preguntar: “¿Cuánto me costaría, en dinero actual, este trámite?”
Em va contestar: “Tres mil seiscientas pesetas y sería malgastar tu dinero”.
Em vaig posar serio i crec que també groc i digué amb força: “¿Puedo o no puedo
autorizar a mi mujer para que viaje al extranjero con nuestros hijos? ¿Es o no es legal esta
gestión? Si es legal, aquí están las tres mil seiscientas pesetas para que Vd. incluya a mis
hijos en el pasaporte de mi mujer”. Em va fotre una mirada que semblava que em volgués
menjar i digué; “Está bien, tú lo has querido. Está visto que no sirve de nada aconsejar a
la gente”.
Va agafar passaports, llibre de família i els diners, anà a seure davant d’una màquina
d’escriure i començà a teclejar. Uns minuts després em donà a signar una autorització i
em va tornar el llibre de família i els passaports amb la inclusió dels meus fills en el de la
Rosa.
Vaig donar-li les gràcies i me’n vaig anar vermell com un tomàquet, però content. Com
podia jo dir al cònsol que en els arxius de la policia jo hi figurava en “Busca y captura”?
I com podia jo anar a buscar als meus fills tal com ell em deia, si a mi m’hi anava la
llibertat?
Tanmateix no es va acabar aquí la malastrugança ja que de retorn a Dax, a uns 10 Kms.
de Baiona, es posà davant meu una moto conduïda per un “gendarme” i em va fer un gest
perquè em parés. Em vaig aturar i ell va dir: “Les papiers, s’il vous plait monsieur?” Jo
que de papers no en tenia, ni tan sols tenia la factura de venda, vaig dir: “Je n’ai pas de
papiers monsieur!” Ell continuà: “Et alors, vous ne savez pas que pour rouler en mobilette
il vous faut le certificat d’assurence? Et pour travailler et pour vivre en France il vous faut
aussi la Carte de travail et la Carte de Séjour? Mais ça ne me regarde pas, a moi ce qui
me regarde c’est la documentation de votre mobilette et vous ne l’avez pas!”
Llavors jo vaig començar a explicar-li tota la història: Estava treballant chez Laporte.
Vaig dir-li que demanés informes meus. Feia dos dies que havia comprat la mobilette de
segona mà, precisament a un company de treball, i encara no havia tingut temps
d’assegurar-la. Aprofitava el dilluns matí que no treballàvem, per anar al Consolat de
Baiona a gestionar el passaport de la meva dona perquè pogués anar a buscar els meus
fills a Barcelona. Quant a la Carte de Travail i la de Séjour, les estava tramitant l’abée
Michelena. Li vaig ensenyar un “récépisé”, que és una autorització de la policia francesa
per poder viure a França mentre vas fent els tràmits per obtenir la Carte de Séjour.
En sentir les meves explicacions el policia de tràfic em va mirar amablement i em va fer
diverses preguntes que no venien al cas. Em va dir que m’explicava molt bé en francès,
em va recomanar que m’assegurés la mobilette el més aviat possible, em va desitjar sort
i em va dir que podia marxar. Jo li vaig donar les gràcies i vaig continuar el viatge cantant
de content que estava perquè me n’anava sortint de totes.
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Quan vam començar a viure a l’Allée els companys francesos em van dir que si no volíem
anar a dinar a casa per no haver de fer tants quilòmetres, podíem anar a dinar a uns
menjadors populars que l’església havia muntat a uns preus molt assequibles. N’hi deien:
“La Maison de Bienfaisance” i estava al centre de Dax. Nosaltres ho vam provar i ens va
agradar, el menjar era bo i per 2,5 francs menjàvem dos plats calents. Hi havia qui només
menjava un plat de sopa, que tothom podia prendre sense pagar res.
D’altra banda quan vam començar a viure a l’Allée jo vaig escriure al Partit i vaig enviar
la meva adreça per poder rebre els materials i estar al corrent de la política del PSUC.
La Rosa més pràctica va escriure a sa germana perquè vingués a viure amb nosaltres car
se sentia molt sola i també perquè pensava que la Carme es podria cuidar de la casa i dels
nens i així ella tornaria a cosir al taller de madame Darrigade. Al seu cunyat Reinaldo li
aniria molt bé de venir ja que acabaria d’aprendre l’ofici de paleta del qual estava fent
pràctiques a Barcelona.
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CAPÍTOL VII
Acabant d’instal·lar-nos - Sordesa i reeducació del Josep Mª Integrant-nos a França

Devia ser a mitjans d’agost de 1965 quan la Rosa va anar a Barcelona a buscar els nens.
Hi va anar amb l’esperança de tornar acompanyada de sa germana i cunyat i també dels
meus pares que vindrien a estar amb nosaltres un parell o tres de setmanes. La Rosa
facturaria la màquina de cosir i portaria cap a França tots els vestits que pogués ja que
gairebé tota la roba la teníem a Barcelona.
Per portar a bon terme aquests treballs la meva dona disposava d’una setmana ja que se
n’havia anat un diumenge i havíem quedat entesos que tornaria el diumenge vinent en un
tren que arribava a quarts de vuit del vespre. Jo m’havia compromès a anar a esperar-los
a tots a l’estació i havia de buscar els mitjans per traslladar-los a l’Allée.
El dia abans vaig anar a veure els nostres veïns L’Esclaux i els vaig exposar el meu
problema. Em van dir que estigués tranquil ja que l’endemà diumenge venien a dinar les
seves filles i els demanarien que m’acompanyessin en els seus cotxes, i ell estava
convençut que ho farien amb molt de gust. Em van demanar quantes persones venien i jo
els vaig dir que si tot anava com estava previst vindrien vuit persones entre petits i grans.
L’endemà a quarts de set del vespre vaig anar a casa de L’Esclaux per saber si estaven
preparats i només arribar em diuen que tenen tres cotxes preparats per anar a rebre els
meus parents. Els vaig dir que em sabia molt de greu les molèsties que els causava i que
m’agradaria poder-los correspondre quan arribés el moment.
Ens vam posar en marxa i vam arribar a l’estació deu minuts abans que el tren. A dos
quarts i cinc de vuit veig la Rosa que baixa del tren amb els nens i al seu darrera la meva
mare tota sola.
En demanar que havia passat amb el meu pare i amb la família de la Rosa, em va dir que
tant el meu pare com el seu cunyat havien tingut problemes a l’hora d’arranjar el
passaport: La policia espanyola els havia posat impediments i de moment no podien venir.
En veure que venia la meitat de la gent que esperàvem em vaig sentir avergonyit davant
la família L’Esclaux ja que s’havien mobilitzat tres cotxes i gairebé n’hi havia prou amb
un.
La meva mare venia a passar un mes amb nosaltres i això ens aniria molt bé ja que la
Rosa podria seguir treballant al no haver d’ocupar-se dels nens perquè ho faria la mare.
De moment no sortien les coses com havia previst la Rosa ja que ella volia a sa germana,
però del mal el menys.
Un dia en tornar de treballar ens va dir ma mare que potser el Josep Mª era sord ja que
ella el cridava i no li feia cas, llavors s’hi va atansar, li va cridar a l’orella i el nen es va
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girar com un llamp. Aquesta reacció la va fer sospitar que patís de sordesa. Nosaltres
dèiem a la mare que no, que teníem proves que hi sentia. Gairebé ens vam enfadar amb
la mare perquè dintre nostre no volíem admetre aquesta possibilitat.
Tanmateix va ser així, car a la primera oportunitat que vam tenir vam portar el nen a un
pediatra el Dr. Pinsole, es deia, el qual ens va dir que encara era massa petit per
diagnosticar sense aparells si hi sentia o no. Va ser el mateix Dr. Pinsole qui ens va
propiciar una visita a l’Hospital St. Andrés, de Bordeaux.
Era un dia feiner, jo treballava i la Rosa i el nen van anar en una ambulància a l’esmentat
hospital de Bordeaux. Allà tenien el necessari per fer les proves adients als infants, a qui
mitjançant màquines que pels nens eren com joguines els feien les audiometries.
Quan la Rosa va tornar només mirant-li la cara ja vaig saber que no eren bones les noticies
que em donaria. El resultat de la prova va ser: Pèrdua d’audició d’un 70% a l’orella
esquerra i d’un 73% a la dreta, amb un coeficient d’intel·ligència per sobre de la mitjana.
La doctora que el va visitar era directora del departament i va dir que el podríem reeducar
amb l’ajut d’una ortofonista, la qual dins d’un parell de mesos s’establiria a Dax, però
que l’esforç més gran l’hauríem de fer els pares. Li va donar a la Rosa el resultat de
l’audiograma perquè el portés al metge i li demanés la recepta per un aparell auditiu per
a les dues orelles.
A partir d’aquell moment jo vaig començar a responsabilitzar-me de la reeducació del
Josep Mª. Al principi amb iniciatives personals que van ser: Ensenyança de l’abecedari
començant per les vocals. Vaig pintar a totes les parets de la casa les cinc vocals amb
diferents colors i diferent dimensió. Vaig ensenyar-li els cinc sentits corporals amb frases
com “Los ojos sirven para ver”. (El reeducàvem en castellà, l’idioma de la mare, ja que
així ens ho van aconsellar els doctors). “Los oídos sirven para oir”. I així successivament,
fent el possible perquè el meu fill s’entusiasmés amb aquesta manera d’aprendre, que ho
necessités, que m’ho demanés i que fes girar tota la seva vida al voltant del desig de voler
saber.
A la nit, quan jo arribava de treballar, m’esperava amb candeletes per tancar-se amb mi
en una habitació on en una gran pissarra escrivíem i aprenia a conèixer, primer les lletres
després els conceptes i per últim a llegir i a escriure.
Encara, però, no estàvem convençuts que no hi hagués cap solució perquè el nostre fill
recuperés l’audició, i, tan aviat com vam poder vam preparar un viatge a Barcelona, amb
la seva mare, per fer-lo visitar pels millors especialistes. Així va ser com el Dr. Azoy,
catedràtic d’otorrino a l’Hospital Clínic, el va visitar i va dir a la meva dona que tot el que
es podia fer era el que ja havíem començat: Una reeducació com la que jo li estava fent,
però amb l’orientació i direcció de personal especialitzat. De moment no existia operació
ni cura que pogués guarir la sordesa del nostre fill. Sordesa, que els metges havien definit
com a lesió bilateral i cerebral del nervi acústic.
Abans, però, de tot aquest procés vam haver d’anar a Baiona a recollir la màquina de cosir
que la Rosa havia facturat des de Barcelona. No va poder trobar cap transport que la portés
a Dax i va haver d’enviar-la a Baiona. Un cop més va ser l’Ernest qui em va acompanyar
amb el seu cotxe a Baiona per recollir la màquina i després la vam portar a l’Allée. També
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va ser l’Ernest qui em va presentar el soci del seu germà, Mr. Pulon, el qual era propietari
d’una auto-escola i de seguida ens vam posar d’acord per començar a fer les pràctiques
del permís de conduir.
Tot just havia començat les lliçons quan l’Ernest em va dir que un amic seu es venia un
cotxe vell a molt bon preu: 400 francs, unes 5.000 ptes. El vam anar a veure, el vam
provar i el vaig comprar. Era un Simca Aronde de l’any 1952 i estava bastant bé pel preu.
Va ser el propietari, acompanyat de l’Ernest amb el seu cotxe qui me’l va portar a casa.
A la feina tothom es fotia de mi dient-me que era l’única persona que es comprava un
cotxe sense tenir el permís de conduir. Fins i tot arribaren a dir-me que em mereixia no
poder treure’m el permís mai i quedar-me el cotxe de relíquia com a càstig per fer les
coses al revés de tots. El cas, però, va ser que el 18 de desembre de 1965, tres mesos
després de començar les classes, en el segon examen em van donar el carnet de conduir.
En el primer examen vaig aprovar la teoria, però vaig fallar la pràctica. Vull dir que durant
en els tres mesos de pràctiques, el Sr. Pulon es va portar amb mi més com un amic que
com un instructor. A causa que jo era l’últim alumne en acabar la classe, a quarts de nou
del vespre, tancava el cotxe al garatge i anàvem a prendre un aperitiu. Jo anava molt just
de cèntims i ell sempre em convidava a la beguda nacional francesa: el Ricart.
Va ser pel mes de setembre quan vaig començar a rebre les publicacions del PSUC.
M’escrivia el Josep Mª Clariana, contestant la meva lletra i m’explicava els últims fets
polítics. M’enviava un munt de pamflets que en llegir-los m’emocionaven profundament
ja que tots ells parlaven dels esdeveniments de Barcelona, des de les assemblees a Sant
Medir fins a les manifestacions del 23 de febre i 16 de març. Potenciaven el paper de les
Comissions Obreres i jo m’hi reconeixia en gairebé tots els escrits. A partir d’aquell dia
el Clariana i jo vam bescanviar correspondència amb regularitat.
Una de les primeres coses que vam fer en començar a viure a l’Àllée va ser comprar mitja
dotzena de pollets i criar-los. Els deixàvem que correguessin en llibertat per l’hort, on hi
havien moltes herbes i gran quantitat de cucs, anaven picant i, sense adonar-nos-en, es
van fer grans, el que se’n diu pollastres avançats. Entre tots n’hi havia un que destacava
per la seva alçada i el seu pes i vam decidir de matar-lo. Llavors a casa es va encetar un
drama. Només estàvem la Rosa i jo. Jo mai no havia matat un pollastre i la Rosa tampoc.
Em vaig confessar incapaç de matar-lo i la Rosa em va dir que si jo l’aguantava ella li
clavaria el ganivet. Ho vam fer així i el pobre animal no s’acabava de morir. Vaig recordar
que de petit la tieta Conxita en va matar un de pollastre, a qui dèiem el raquític, perquè
es criava molt prim, i, com que no es moria li va tallar el coll en rodó. Li ho vaig explicar
a la Rosa i va fer el mateix. Sortosament els següents pollastres que vam matar ho va fer
el Reinaldo o entre les dues germanes quan ell no hi era.
La meva mare va marxar a últims d’agost i poques setmanes després van venir la meva
cunyada Carme i el seu fill Ramón, els quals van passar un parell de mesos amb nosaltres.
Amb tot això ja havíem entrat a la tardor i hi havia dies que feia fred i per escalfar-nos
fèiem grans focs a la llar de terra que hi havia al menjador. Pels voltants de la casa hi
havia boscos amb molta llenya seca que l’únic que havíem de fer era agafar-la i portar-la
a casa on amb la destral jo la tallava a trossos per cremar-la.
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Mentre la Carme va estar amb nosaltres la Rosa brodava jocs de llit per a les noies
promeses que s’havien de casar. De vegades anava a Dax a entregar feina o a cosir a casa
de les seves clientes. Hi havia molts dies que ens agafava la pluja pel camí i tant la Rosa
com jo arribàvem mullats com una sopa. Aquests dies la Carme ja tenia preparat un bon
foc per a assecar-nos.
Al setembre la meva filla Carme va començar a anar a l’escola. Al principi venia molt
enfadada i es feia un fart de plorar perquè tothom li deia “l’espanyole”, i això li feia molta
ràbia. Nosaltres li dèiem que no havia d’enfadar-se ja que era veritat i que més aviat havia
de sentir-se’n orgullosa.
El temps anava passant i dos mesos després d’estar amb nosaltres, la meva cunyada i el
seu fill van tornar cap a Barcelona. Tornàvem a estar sols amb els nostres fills i poc a poc
ens acostàvem al final d’any. Vuit dies abans de Nadal vam rebre una missiva de Julián
Andúgar en que deia que venia a passar el Nadal amb nosaltres. Això ens va alegrar ja
que estaríem una mica més acompanyats. Aprofitant que acabaven de donar-me el carnet
de conduir, vam contestar que aniríem a esperar-lo a l’estació el dia 24 al vespre.
El mateix dia 24 va venir la filla petita de L’Esclaux, els nostres veïns, i ens va dir que
havia passat el Papa Noel per casa seva i havia deixat unes joguines per als nostres fills.
Aquest bellíssim detall ens va emocionar de tal manera que els ulls ens espurnejaven i a
la gola se’ns posà com un gran nus, sense gairebé saber com agrair la delicadesa que
havien tingut amb els nostres fills i per descomptat amb nosaltres.
Precisament havíem dit a la nena, que ja tenia 6 anys, que no els podríem fer els regals de
reis perquè estàvem travessant una situació delicada i no podia ser com els altres anys. El
Julián també va tenir el detall de venir amb joguines pels nostres fills. Es a dir que aquest
any que nosaltres no podíem fer els reis als nostres fills, la providència s’havia encarregat
de fer-ho.
Detalls com aquest n’hem rebut bastant al llarg dels cinc anys que vam passar a França.
Es per això que quan sento dir que els francesos són tal i tal, jo per coherència al que he
viscut i rebut de part dels francesos, surto en defensa seva dient mentiders a qui els
denigren. Fins i tot he arribat a enfadar-me amb companys espanyols que vivien a Dax
quan jo hi estava, que criticaven els francesos per no acceptar la nostra cultura i els nostres
costums. Després de dir-los que no tenien raó els citava la famosa frase-sentència de D.
Miguel de Cervantes en el Quixot: “Donde fueres haz lo que vieres” i els deia que érem
nosaltres els que havíem anat a casa seva. Havíem d’agrair l’hospitalitat amb que érem
rebuts i si no volíem adaptar-nos als seus costums, almenys havíem d’evitar molestar-los
i no enfarfegar-los amb els nostres costums.
En Julián només s’estaria amb nosaltres un parell de dies perquè volia aprofitar les
vacances de Nadal i fer un tomb per Barcelona, on tenia molts amics, entre ells el meu
sogre amb qui tenia ganes de discutir l’assumpte Claudín, a qui, com he dit més amunt,
havien expulsat del PCE, cosa amb la qual en Julián no hi estava gens d’acord. Jo que
havia viscut bastant de prop aquesta expulsió vaig voler defensar-la enfront del meu amic,
el qual deia que no tenia suficient informació per poder emetre judici. Casualment feia
uns dies que jo havia rebut la revista “Nuestra Bandera”, en la qual hi havia recollit el
projecte-plataforma elaborat per Fernando Claudín i, a més a més, les discussions que
durant quasi un any hi van haver dins del Comité Central del PCE.
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L’endemà, després d’haver llegit “Nuestra Bandera”, en Julián em va dir que continuava
pensant el mateix que abans de llegir-la atès que ell no trobava massa diferència entre les
tesis del PCE i la plataforma d’en Claudín. Llavors jo li vaig argumentar la posició
ressenyada més amunt: L’expulsió va ser deguda més al treball fraccional que estaven
fent, que a la diferència d’opinions amb la línia política del Partit. En aquest aspecte el
Julián va estar d’acord que el que no podien fer ni Claudín ni Sánchez era muntar una
organització paral·lela al PCE.
Penso que al tractar-se d’intel·lectuals, en Julián també ho era, hi havia motius per opinar
sobre aquest problema amb una gran dosi de sentimentalisme atès que seguidament va
engegar una diatriba en contra dels blocs militars xinés i rus afirmant que són els
esmentats blocs els qui determinen les polítiques a seguir deixant de banda els conceptes
de justícia, solidaritat, llibertat, progrés, etc. En arribar a aquest punt de la discussió jo
vaig callar perquè em va semblar que el Julián, en lloc de buscar elements clarificadors i
de comprensió del problema el que feia, si més no inconscientment, era justificar i venjar
els seus companys per haver estat expulsats del Partit.
Els dos dies van passar molt de pressa i nosaltres vam portar el Julián a l’estació de Dax.
En acomiadar-nos ens va dir que havia passat un Nadal molt feliç amb nosaltres. Se
n’anava content perquè veia que estàvem millorant i ens desitjava que aviat poguéssim
tornar a Barcelona.
Li vam dir que el meu sogre li tornaria els cèntims que ens havia deixat, i, això va ser
com una premonició ja que no el vam veure mai més. L’any 1979, o sia 14 anys després,
viatjant per Alacant vam veure el seu nom en uns cartells per a candidats al Senat
espanyol. I no va passar molt de temps quan la televisió va donar la noticia que el senador
del PSOE per Alacant D. Julián Andúgar havia perdut la vida en un accident d’automòbil.
El mes de gener de 1966 va venir a passar una temporada amb nosaltres la meva sogra i
vam anar a esperar-la amb el cotxe a Irún. Recordo que nevava intensament. La neu
frenava l’eixugavidres i ens havíem d’aturar de tant en tant per retirar la neu del parabrisa.
En aquell primer viatge a la frontera jo em vaig quedar a Hendaia, es a dir, al costat
francès i la meva dona va anar a Irún a buscar la seva mare.
De tornada a Dax el motor del cotxe s’escalfava molt i havíem de parar sovint a afegir
aigua al radiador.
Pocs dies després, en un viatge que feia de l’Allée al treball, em van avisar pel camí que
s’estava cremant el motor i que l’aigua estava bullint. Jo hi afegia aigua, però de seguida
es tornava a buidar. Amb penes i treballs vaig arribar a la fàbrica i els companys em van
dir que s’havia de desmuntar el motor i refer-lo. Jo que m’havia acostumat a la bona vida
vaig haver de tornar a anar a treballar amb mobilette. Sort que només va ser una setmana,
el temps que va durar la reparació.
Els dies passaven ràpids, el meu fill aprenia molt de pressa i aquests progressos
m’animaven a tenir present en tot moment la tasca d’educador que m’havia imposat.
L’interès del meu fill i els meus desitjos d’ensenyar convergien en una perfecta simbiosi.
Part dels seus avenços van ser deguts a l’aparell auditiu que va començar a utilitzar, el
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qual va fer que comencés a sentir les paraules i entre el que hi sentia i la lectura labial que
paral·lelament feia, entrava poc a poc en el món de la comunicació oral.
També anàvem, un cop per setmana, a la visita de l’ortofonista que havia obert la seva
consulta a Dax i a qui jo vaig demanar que la reeducació fos en l’idioma de la mare, que
era la persona amb qui més hores estava el nen. Madame Larauza sabia una mica de
castellà i no va haver-hi cap problema. Mentre estàvem a la consulta reeducava l’oïda del
nen amb diversos instruments com la flauta, l’harmònica, les campanes, etc., que el Josep
Mª havia d’identificar sense veure’ls.
D’altra banda cada cop que escrivíem als pares i als sogres jo li feia escriure unes ratlles
i li explicava el significat.
Quan va tornar a Barcelona i va anar a l’escola per a sords muntada pel Dr. Torres de
Gassó, es van meravellar pel treball fet amb el Josep Mº i pels resultats obtinguts. Si bé
jo puc dir que sóc l’artífex principal d’aquest treball, he de constatar que sa mare també
hi va contribuir en gran part ajudant-lo a consolidar durant el dia el treball que jo feia els
vespres en tornar de la feina. Però sobretot, l’interès i la intel·ligència del meu fill foren
fonamentals per a assolir els bons resultats obtinguts.
A la primavera, un cop resolts els problemes del passaport van venir a viure amb nosaltres
els meus cunyats i el seu fill Ramón. El primer que va fer Reinaldo va ser preparar l’hort
per a conrear-hi verdures. També va construir gàbies per a criar conills i ampliar el
galliner que jo havia fet uns mesos abans.
Per part meva vaig començar a donar veus per trobar-li feina de paleta i molt aviat em
van donar adreces de constructors perquè els visités. Va ser una de les primeres empreses
que va visitar la que el va llogar i li va donar un marge de confiança perquè arrangés el
papers.
A l’Allée hi vam passar tres anys i mig i va haver-hi de tot: Alegries per les visites que
periòdicament ens feien els pares. Tant els uns com els altres acostumaven a venir dues
vegades l’any. Els meus pares venien a la Setmana Santa i a les vacances a l’agost i els
meus sogres venien al juliol i al Nadal. Entremig d’uns i altres van venir a visitar-nos la
meva germana, dues vegades i les ties de la meva dona, que van venir tres o quatre
vegades. I van haver també tristeses com l’accident del Josep Maria qui en enfilar-se dalt
de tot d’una porta va relliscar i amb una estella es va obrir un dit de dalt a baix. I també
la malaltia de la meva dona que la va obligar a passar un parell de mesos a l’hospital.
El goig, a la primavera i a l’estiu, d’arribar del treball i veure la transformació de les
plantes de l’hort, des de la conversió de les flors en tomàquets, mongetes, pebrots, etc.,
fins al creixement de la resta de plantes d’un dia a l’altre. En arribar del treball la primera
visita era pel hort. Seguidament em tancava amb el Josep Maria, mentre la Rosa i els
cunyats regaven les plantes.
Les tristors a l’hivern, amb rosades als matins que semblava que hagués nevat. Reinaldo
i jo anàvem dissabtes i diumenges, al bosc a proveir-nos de llenya per a la setmana. De
vegades estava el seu fill gran amb nosaltres i quan veia les grans soques que ens
carregàvem a l’espatlla pensava que fèiem competicions per veure qui dels dos portava
la més gran. No era pas veritat atès que per al meu cunyat era com un passeig i jo anava
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al límit de les meves forces. El mateix passava quan cavàvem l’hort: Ell hi estava
acostumat i era més fort que jo. Cavava al seu ritme i jo per poder-lo seguir m’esgotava
completament.
El primer hivern que vam passar a l’Allée els quatre sols, va haver-hi un cap de setmana
que va nevar molt i tot va quedar cobert amb una espessa capa de neu. El diumenge al
matí havent esmorzat, vaig agafar la destral per anar a fer llenya al bosc ja que feia fred i
se’ns havia acabat. El meu fill que llavors tenia tres anys i escaig va voler venir amb mi.
El vam abrigar bé i me’l vaig endur. El bosc estava molt a prop, a uns 200 metres de casa.
En arribar el meu fill s’asseu i jo començo a tallar llenya. Encara no feia deu minuts que
estàvem allà que vaig mirar al nen i el vaig veure vermell de cara i plorant en silenci. Li
vaig preguntar què tenia i em va dir que tenia fred, que volia estar amb mi i que perquè
jo no en tenia de fred. Li vaig explicar que ell estava assegut sense fer res, en canvi jo
estava fent força tallant llenya, em movia i això generava calor. Llavors ell va agafar un
pal i va començar a donar cops a terra per entrar en calor. No va donar resultat perquè li
feien mal les mans. El vaig agafar en braços i el vaig portar a casa on en arribar i explicarho a la Rosa em va escandalitzar per no haver-lo portat de seguida. Me’n vaig anar de
nou, aquest cop sense companyia.
L’estiu de 1967 érem molta gent a l’Allée. A més a més dels 7 habituals entre petits i
grans, van coincidir els meus sogres, amb el seu nét Manolín, la tia Carmen i la tia
Virtudes, de Madrid, amb el Segundo i el Nemesio, els seus respectius fills. També van
venir de Londres, la tia Leonor i el seu marit José. La Carmen, la Virtudes i la Leonor són
germanes de la meva sogra.
Precisament aquell estiu jo havia canviat de cotxe, m’havia comprat un Peugeot de segona
mà. Era un cotxe de molta qualitat i havíem previst d’anar a Barcelona, en el primer viatge
que féssim després d’haver fugit. Només pensàvem passar-hi una setmana. Doncs bé, els
meus sogres tenien por i pensaven que no era prudent tornar-hi tan aviat. Tota la família
es va solidaritzar amb ells fins a l’extrem que el tio José, de Londres, em va dir que ell
estava segur que em seguien perquè ja era la tercera vegada que havia vist sortir un cotxe
darrera del meu quan jo anava a treballar i a ell li va semblar molt sospitós. No m’ho
hagués dit si no fos perquè volíem anar a Barcelona i ell m’aconsellava que no hi anés ja
que tenia el pressentiment que em passaria qualsevol desgràcia amb la policia política.
El tio José havia fugit d’Espanya el 1939 en acabar la Guerra Civil. Havia lluitat al costat
de la República, però no havia tingut cap responsabilitat política i el més normal és que
no li haguessin fet res. Tanmateix ell va agafar molta por i se’n va anar. Després de passar
per algun camp de concentració va anar a Londres i quan va començar a treballar va
reclamar la seva dona i el seu fill i allà havien refet la seva vida.
Possiblement a causa de la por que va passar li va quedar com a seqüela patir de manies
persecutòries, fins i tot a Londres pensava que el vigilaven i que el seguien.
Jo vaig tractar de tranquil·litzar tothom dient que tenia la documentació en regla. Havia
renovat el meu passaport al Consolat de Baiona i no aniria a passar aquesta setmana a
casa meva sinó que aniríem a l’Hospitalet, a casa dels meus pares. D’altra banda jo havia
travessat la frontera per anar a Irún en diverses ocasions i no m’havien molestat per res. I
per sobre de tot havíem pres la decisió irrenunciable d’anar a passar aquesta setmana a
Barcelona. Ens sabia greu deixar a l’Allée els tios de Madrid i els sogres. (Els de Londres
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marxaven un dia abans que nosaltres, per tant els podríem portar a l’estació). Però
nosaltres havíem programat aquest viatge abans que ells decidissin de venir. D’altra banda
els sogres es quedaven amb l’altra filla i vuit dies passaven de seguida.
Vam fer aquest primer viatge a Barcelona i tot va anar molt bé menys la calor ja que
gairebé no podíem dormir de tanta que en feia. Jo vaig aprofitar aquest viatge per visitar
l’Angel Edo i Rafael Pulido, ningú més. Hi havia molta gent a qui visitar, però vam pensar
que ho faríem l’any vinent ja que aquest encara era massa aviat i tampoc teníem massa
dies per fer-ho.
En tornar de Barcelona sans i estalvis tothom se’n va alegrar i la resta dels dies que van
passar amb nosaltres ja van ser feliços i relaxants.
Entre la tardor i l’hivern vam acabar d’arranjar els papers de Reinaldo i família. Ells van
passar també pel despatx de l’abée Michelena i tots hem d’agrair a aquest bon senyor la
seva disposició i la seva influència a l’hora d’ajudar-nos ja que es gairebé segur que si no
hagués estat per ell no ens haguéssim pogut quedar a França o almenys hauria estat molt
més difícil.
L’hivern va passar i ens vam tornar a plantar en una nova primavera. En una primavera,
però, que va estar sacsejada per uns esdeveniments històrics que són coneguts en tot el
món com el Maig Francès:
El dia 2 de maig de 1968, de resultes de conflictes estudiantils es va procedir al tancament
de la Universitat de Nanterre. Aquest tancament provocà encara més els disturbis dels
estudiants. L’endemà la policia irrompí a la Sorbona intentant pacificar la situació i el que
aconseguí fou encendre més els ànims, estenent la participació en el conflicte, de la major
part dels estudiants. Hi havia manifestacions i assemblees diàries pels carrers de París.
Els dies 10 i 11 feren barricades al carrer havent-hi greus enfrontaments amb la policia,
de resultes dels quals hi hagueren més de mil ferits. Llavors les centrals sindicals es van
solidaritzar amb els estudiants cridant els treballadors a la vaga, introduint-hi també les
seves reivindicacions.
El dia 20 eren més de 10 milions els obrers francesos que feien vaga. Les grans empreses
d’automòbils Peugeot, Renault, Citroën i d’altres estaven completament aturades junt
amb les grans empreses de la construcció. Es pot dir que tot el país va quedar paralitzat.
Jo recordo haver vist a la T.V. francesa a Charles de Gaulle, president de la república,
dirigir-se al país en un to extremadament dur, intercalant en el seu discurs frases com:
“Aprés moi le déluge”, “C’est moi ou le néant “. Frases que en un governant de 78 anys
a mi em feren pensar que havia perdut la xaveta. Com és possible que un home que ja
havia viscut més anys que l’esperança de vida d’aquell moment, fos capaç de dir a tot un
país que o ell o el no res o que després d’ell el diluvi? Em penso que aquestes paraules
van acabar de minvar el poc prestigi que li quedava.
Estant el país paralitzat, la CGT, sindicat dominant, en una actuació força moderada portà
el 25 als acords de Grenelle entre patrons i obrers. Per fer-nos una idea de la moderació
de la CGT en aquestes discussions, només cal recordar que el primer acord obtingut entre
patronal i sindicats el va fer públic Georges Seguy, secretari general d’aquest sindicat, en
una assemblea de treballadors a la fàbrica d’automòbils Peugeot. L’assemblea en conèixer
els acords va escridassar Georges Seguy, el va desautoritzar i el va obligar a reprendre les
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negociacions fins a assolir un acord més favorable als interessos dels treballadors. Per
últim, el 5 de juny els obrers francesos van tornar a la feina.
A l’empresa on jo treballava va venir el gran patró Mr. Laporte, ens va reunir tots i ens
va dir que nosaltres, com a obrers, teníem el dret de fer vaga com feien la major part dels
treballadors francesos i que fins i tot ell, antic “comunard”, ho veuria amb simpatia, però
que se sentia en l’obligació de fer-nos saber que l’empresa passava per uns moments tan
difícils que possiblement no ho podria suportar i es plantejaria la seva dissolució. Ens va
aconsellar que ens reuníssim, ho discutíssim i li féssim saber el que decidíssim.
Ens vam reunir tots i després de discutir els pros i els contres vàrem decidir seguir
treballant. Jo no intervenia atès que em sentia estranger, però els companys van insistir
demanant-me l’opinió ja que em consideraven on obrer amb els mateixos drets que ells.
En prendre la paraula vaig dir que em supeditava a la seva decisió, encara que com a
treballador el meu lloc era amb els vaguistes. Vam seguir treballant mentre gairebé tota
França estava en vaga... M’he demanat moltes vegades sí la visita que ens va fer Mr.
Laporte va ser solament una finta o veritablement ens prevenia davant una situació que
esdevindria irreversible en cas de secundar la vaga...
Els fets de maig del 68 han quedat incorporats a la història de França com un intent
revolucionari de gran magnitud que, malgrat ser sufocat pels poders fàctics i la covardia
de diversos sectors, va donar un gran impuls, no sols a la societat francesa sinó a les joves
generacions d’Europa i Amèrica que es van imbuir d’un bell somni d’utopies, traduïdes
en la participació a les “comunes” de nombrosos grups de joves. Van aparèixer, també,
tot un seguit de frases determinants d’una situació: “La imaginació al poder”, “Fem
l’amor i no la guerra”, “Prohibit prohibir” i d’altres darrera de les quals s’endevina una
gran càrrega de rebel·lia en contra del poder i del tipus de societat en què vivien.
Malauradament els egoismes i les febleses inherents a la persona, feren fracassar aquestes
experiències comunals i, pocs anys després d’haver-se iniciat s’anaren exhaurint l’una
rere l’altra.
Tanmateix, fa uns dies parlàvem amb el Ruiz del Maig francès i ell em va fer veure que
fins i tot avui les societats europees i americanes han estat modificades en funció dels fets
de Maig. I sobretot es fa palès que quan es donen esdeveniments importants en qualsevol
lloc del planeta, les seves conseqüències es transmeten arreu del món.
L’any 1968 també es va caracteritzar pels importants esdeveniments ocorreguts a
Txecoslovàquia:
A principis d’any Novotny, secretari general del Partit Comunista i president de la
república, va presentar la dimissió d’ambdós càrrecs a causa de la forta oposició que es
va aixecar al sí del Comitè Central. Alexander Dubcek fou elegit secretari general del
Partit Comunista i Ludvik Svoboda fou elegit president de la República.
Seguidament Dubcek i els seus col·laboradors liberalitzaren el règim amb la supressió de
la censura, l’alliberament dels escriptors empresonats i l’obertura cap a l’exterior.
Democratitzaren el Partit i promogueren la reforma constitucional per la qual
Txecoslovàquia esdevingué un estat federal: l’Estat Txec (Bohèmia i Moravia) i l’Estat
Eslovac (Eslovàquia).
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Aquest moviment de liberalització, conegut amb el nom de la Primavera de Praga,
inquietà Moscou i, després d’uns mesos de discussions entre els dos governs i dels viatges
de Dubcek a Moscou, el 21 d’agost de 1968 les tropes del Pacte de Varsòvia ocuparen
Txecoslovàquia sense trobar resistència, el govern Dubcek fou empresonat i alliberat uns
dies després, però la tutela russa impedí continuar amb les reformes.
L’endemà de l’ocupació jo vaig escriure una extensa carta a la direcció del PSUC en què
els deia que la Unió soviètica havia fet el pitjor de tot ocupant militarment Txecoslovàquia
( I jo deia la Unió Soviètica i no el Pacte de Varsòvia perquè qui va determinar la
intervenció va ser la URSS atès que els altres països tenien un pes testimonial a l’hora de
prendre decisions ). Precisament quan la Unió Soviètica havia recuperat el prestigi
malmès per la intervenció a Hongria l’any 1956, gràcies als avenços espectaculars en el
camp espacial, en l’ensenyament, la medicina i en la justícia. Continuava dient que
nosaltres, que teníem la força de la raó, no teníem per què aplicar la raó de la força. Lloava
la confraternització dels soldats russos amb els ciutadans txecs i criticava el Buró Polític
rus per la mala imatge que donava a tot el món amb aquesta manifestació de força. Afegia
que aquest error el pagaríem tots els comunistes i per extensió les masses progressistes
d’arreu del món. S’havien donat arguments a la premsa capitalista mundial per escriure
fulls i fulls sobre les maldats comunistes.
Pocs dies després vaig rebre la premsa del PSUC i del PCE. Un cop llegides em sentí
tranquil i alleujat en veure que pràcticament tots els partits comunistes dels països
capitalistes eren contraris a la intervenció a Txecoslovàquia. La meva ideologia se sentí
reforçada en coincidir amb les resolucions polítiques dels partits comunistes europeus.
A últims d’agost vam fer un nou viatge a Barcelona. Aquest cop vam anar a casa nostra i
vam convidar l’Ernest i família a venir a passar uns dies amb nosaltres. Ens van prometre
que vindrien a primers de setembre.
En aquest nou viatge em vaig veure amb el Pujol, el Moscoso, l’Angel Sánchez i algun
altre company.
Vaig quedar força sorprès de les opinions emeses per aquests companys sobre la
intervenció a Txecoslovàquia: Van coincidir tots en recolzar visceralment l’actuació de
les tropes del Pacte de Varsòvia. Donaren totalment la raó a la Unió Soviètica per haver
pres aquesta decisió i criticaven la direcció política del PSUC i del PCE per oposar-se a
la intervenció. Fins i tot vaig discutir amb un vell comunista com el meu sogre pel mateix
problema, si bé la seva experiència feia que les opinions les donés amb reserves.
Comprenia les raons dels partits comunistes espanyols encara que no gosava desautoritzar
la Unió Soviètica.
L’explicació que jo donava a unes opinions que no considerava justes, és que eren emeses
per companys que en lloc de discutir i analitzar seriosament aquesta intervenció militar,
es deixaven influir poderosament per la fe envers la Unió Soviètica, a qui creien incapaç
de cometre actes de injustícia.
El que quedava palès és que hi havia una mena de divorci entre la direcció del Partit i els
companys de l’interior.
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Tal com ens havia promès, l’Ernest va venir a Barcelona a primers de setembre. Vam
passar uns dies molt macos i vam aprofitar per anar a veure els seus cosins de Vilanova i
la Geltrú. Ens vam aturar a la platja per banyar-nos i l’Alain, el fill gran de l’Ernest, en
posar-se a l’aigua digué tot estranyat: “Papa, maman l’eau est tiède, l’eau est chaude”.
Estava acostumat a banyar-se al Cantàbric on, fins i tot a ple estiu, l’aigua es troba freda
i el xicot no se’n sabia avenir.
. . . . . . . . . .
En els tres anys i escaig que vam passar a l’Allée hi va haver de tot: Hiverns freds i grisos
on passàvem els diumenges sense sortir del menjador, amb grans focs a la llar per donar
una mica de calor. Recordo el dia que se’ns va encendre el sutge de la xemeneia, que
nosaltres mai no havíem netejat i que per això n’hi devia haver grans quantitats, ja que
per la boca de la xemeneia, damunt la teulada, sortia amb força una gran llengua de foc.
Reinaldo i jo vam pujar sobre la teulada de la casa i les nostres dones ens donaven galledes
d’aigua que nosaltres anàvem tirant dins la xemeneia fins a apagar el foc. Mentre cremava
jo deia al meu fill: “Hay fuego en la casa. La casa se quema. Se está quemando la casa”.
Aprofitava l’incident per fer una lliçó gràfica amb el meu fill Josep Mª ja que feia pocs
dies havíem vist en un llibre uns dibuixos d’una casa que es cremava.
Un altre fet a recordar són les més de cinc-centes tomaqueres que Reinaldo i jo vam
plantar la primavera del 67. Tothom ens deia que estàvem bojos de plantar-ne tantes.
Quan li ho vaig explicar al meu pare en una carta em va contestar que si tot anava bé
colliríem més de cinc tones de tomàquets.
Hi va haver, però, una qüestió que no havíem previst: Els companys francesos m’havien
dit que les tomaqueres s’havien de sulfatar i lligar en uns pals ja que si queien es podririen
els tomàquets. Jo li ho vaig dir al Reinaldo, ell era el tècnic ja que tota sa vida havia
treballat de pagès. Em va mirar amb suficiència i em va dir: “¿Qué saben ellos de cuidar
la huerta? En mi tierra el peso las tumba por el suelo, pero los tomates continúan creciendo
y madurando. Y con lo hermosas que están estas plantas no las vamos a manchar con el
sulfato. ¿No te parece?” Vaig dir que el tècnic era ell i que jo sols em limitava a comentar
el que m’havien dit.
Mentre parlàvem va passar un veí mirant amb insistència el camp de tomaqueres.
Nosaltres el miràrem i diguérem: “Sont jolis les tomates. N’est-ce pas monsieur?” Es girà
vers nosaltres i només digué: “Oh, je ne sais pas. C’est trop vert.” Vam esperar que
desaparegués i quan no ens podia sentir, Reinaldo i jo ens vam fotre d’ell dient que
l’enveja se’l menjava. Nosaltres pensàvem que havia parlat amb menyspreu per enveja ja
que la veritat era que les tomaqueres estaven altíssimes i maquíssimes, carregades de
tomàquets verds i grossos i feia goig els mirar-les.
Però vet aquí el que són les coses: Aquell camp tan verd i tan meravellós, només quinze
hores més tard s’havia convertit en tabac! Totes les tomaqueres estaven cremades. No
n’hi havia ni una que se n’hagués escapat! Vam córrer com bojos. Reinaldo i les dones
tallaren les fules cremades i jo vaig anar a un veí a demanar-li l’aparell de sulfatar. Un
cop separades les parts cremades en vam sulfatar abundantment la resta. També vam
buscar canyes, les vam clavar a terra i vam lligar les tomaqueres. Aquestes operacions
d’emergència van servir per salvar un 10 o un 15 per cent de la collita, que va ser
extraordinàriament abundant ja que vam menjar tomàquets a dojo, en vam llençar molts
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i els que tenien parts vermelles els donàvem a les gallines les quals els primers dies es
barallaven per menjar-se’ls i a la fi no en feien ni cas.
Vam tenir tomàquets per a posar en conserva, per a penjar i per a regalar. Jo em pregunto
que n’haguéssim fet dels tomàquets si no se n’hagués cremat la majoria.
Aquesta lliçó, però, ens va servir per a ser més humils i fer cas dels consells que la gent
del poble ens donava. Abans, però, el Reinaldo va voler fer una altra prova. Ell deia que
al seu poble feien fins i tot tres collites de patates per any i a l’Allée en va voler fer dues.
Els veïns deien que potser sí, però ningú ho havia provat. Vam fer la primera tanda, que
la vam collir al juliol i va ser molt bona. Vam deixar reposar la terra una setmana, la vam
adobar i vam sembrar la segona collita de patates. Quan al setembre s’assecaren les
plantes vam cavar per treure’n les patates, però el que recollíem era tan petit que no
pagava la pena de treballar. Un cop més es demostrà que sap més el boig a casa que el
savi a la del veí.
En una de les visites de les ties de la meva dona, la Carmen i la Virtudes, em van demanar
que les portés a Bordeaux per visitar un camarada, amic seu, que també va haver de
marxar del país per la política, el mateix que jo. Aquest company es deia Antonio García
i vivia a Madrid prop la casa de les ties, amb les quals l’unia una gran amistat, ideològica
i personal. Feia tres o quatre anys que vivien a Bordeaux i no s’havien vist des que va
marxar de Madrid.
En arribar diumenge vam anar tots a Bordeaux, on vaig conèixer l’Antonio i família. Vam
parlar molt de política i de seguida ens vam fer bons amics. Aquesta parella tenia quatre
fills, dos nois i dues noies i els dos més petits eren bessons. Anar a França els va venir
molt bé per a criar els fills atès que les lleis franceses ajuden les famílies nombroses més
generosament que les lleis espanyoles.
Després d’aquella primera visita vam començar a bescanviar correspondència i a més a
més ens visitàvem periòdicament. Hi anàvem, de vegades, aprofitant que a Bordeaux
celebraven actes polítics d’ajut als demòcrates espanyols. També quan vam portar al
Josep Mª a l’hospital per passar visita. Ells van venir també a visitar-nos un cop. El cert
és que mentre vam viure a França ens vèiem bastant sovint i des que hem tornat a Espanya,
passem anys i anys sense que ens vèiem ja que ells viuen a València i nosaltres a
Barcelona. Tot el que fem es felicitar-nos els Nadals per telèfon.
..........
Vam deixar l’Allée el mes d’agost de 1968. Ho vam fer després de la malaltia de la Rosa.
Jo vaig prometre que la meva dona no tornaria a l’Allée quan sortís de l’hospital, ja que
considerava que la culpa de la seva malaltia la tenia la vella i freda casa de camp.
Devia ser a últims de maig d’aquell mateix any quan la Rosa va començar a trobar-se
molt cansada a totes hores. Llavors ella treballava amb madame Darrigade i aquesta en
sentir-la tossir sovint, li deia: “Ros Marí, je n’aime pas cette toux. Vous deviez aller chez
le docteur et vouis faire soigner”. La Rosa ja havia anat al metge el qual l’havia medicat
dient-li que es tractava d’una bronquitis mal curada.
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Va tornar al metge i aquest cop la va enviar al dispensari per fer anàlisis i radiografies. Li
van trobar els pulmons afectats, encara que lleugerament, per la tuberculosi.
Immediatament li van receptar l’estreptomicina, en la versió més moderna, i repòs
absolut.
Es va posar al llit el mateix dia i l’endemà quan va tornat el metge ens va dir que hi havia
dos camins per curar-se: L’un era quedar-se a casa medicant-se i fent repòs; aquest camí
era molt llarg i poc segur. L’altre era ingressar a l’hospital general de Dax on en dos o
tres mesos sortiria curada. Va afegir que això ho havíem de decidir nosaltres, ell no podia
obligar-la, però li recomanava de curar-se a l’hospital
Vam decidir d’anar a l’hospital i a primers de juny es va fer efectiu l’ingrés. Un cop
ingressada es va passar quinze dies administrant-li sèrum amb medicació per la vena i
l’estreptomicina per via oral.
Quan portava un més ingressada el Dr. Bosch, cap del departament, la va reconèixer i li
va dir que havia experimentat un canvi extraordinari, li va pronosticar que sortiria molt
aviat i que arribaria a curar-se completament
Jo la visitava cada dia i la trobava molt animada i amb un gran desig de curar-se i sortir
de l’hospital. Quan va acabar amb el sèrum començà a llevar-se i a passejar pel jardí amb
altres malalts amb qui anava fent amistat. La majoria d’ells eren reincidents i li deien que
mai no es curaria, que passaria tres o quatre mesos a l’hospital, la donarien d’alta i uns
mesos després tornaria a ingressar. Això era el que els passava a tots.
Aquestes converses l’anaven desmoralitzant i fins i tot arribava a pensar que no podria
tornar a cuidar-se dels seus fills. Quan jo hi anava l’ajudava a recuperar l’ànim i poc a
poc va saber que la majoria dels malalts que no es curaven era degut a l’alcoholisme. Per
això en sortir curats de l’hospital tornaven a beure i al cap de poc temps els havien de
tornar a ingressar. Era un cercle que no tenien voluntat per trencar-lo. En conèixer tot
això la Rosa va recuperar l’alegria i l’esperança atès que ella no era alcohòlica i volia
curar-se per estar de nou amb la família.
Els dos mesos que la Rosa va estar ingressada a l’hospital, la seva germana Carmen es
feia càrrec dels nens i de la casa. Ens vam organitzar bé. Tant era així que un cap de
setmana que van donar permís a la Rosa per passar-lo a casa amb els nens, es va entristir
en veure que tot funcionava bé i va dir que tenia la sensació que no la necessitàvem, que
sense ella tot anava igual que abans. El que m’hagués agradat sentir és el que hauria dit
si hagués trobat la casa desordenada i que els seus fills s’ho passaven malament. Llavors
sí que s’hagués entristit, i amb raó!
Un dia, estant la Rosa ingressada, va esclatar una forta tempesta i ens vam quedar sense
llum a l’empresa. En veure que no podíem treballar, el patró ens va donar festa. A mi
se’m va acudir que podíem anar a Sant Sebastià a passar el dia aprofitant que els nens
feien vacances a l’escola. Així li ho vaig dir a l’Ernest i també al Michel. Aquests es van
animar a venir i vam anar a buscar els petits meus i l’Alain de l’Ernest.
Vam pujar tots en el meu cotxe i en passar la frontera d’Irún vam entrar a esmorzar. Jo
els vaig convidar a beure un vi d’Andalusia que es diu Tío Pepe. Després de beure un
parell de gotets d’aquest vi jo digué al Michel: “Tu vois Michel, si on boit quatre ou cinc
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petits verres comme ça, de cet vin, on commence se souler, pas completement ivre, mais
bien a l’aise”. Jo digué això per fer-li veure la fortor d’aquests vins que poden arribar fins
i tot als 20 graus. En Michel em contestà sense pensar-s’ho: “Il ne faut pas en boire quatre
ou cinc petits verres, puisque je n’en ai bu que deux et j’ai déja la tête qui me tourne”.
Tant l’Ernest com jo ens vam fer un fart de riure en escoltar la sincera resposta del Michel.
Seguidament vam anar a Sant Sebastià, vam pujar al Monte Igueldo on els petits van
gaudir de les atraccions i varen passar un dia molt feliç. Quan vam tornar vaig anar a
veure la Rosa i en explicar el dia que havíem passat se’n va alegrar sobretot pels petits.
Al mes de juliol vaig començar a buscar habitatge a Dax ja que continuava decidit que la
Rosa no tornés a l’Allée. Estava molt ressentit amb la vella casa de camp que jo
considerava culpable de la malaltia de la meva muller a causa de la fredor, durant l’hivern,
de les seves dependències.
Malgrat els grans focs que fèiem a la llar del menjador la resta de la casa estava gelada. I
quan estàvem prop del foc ens cremàvem per davant, però continuàvem a tenir fred a
l’esquena. Tots els veïns nostres havien fet obres a les seves velles cases de camp, posant
portes i finestres que ajustaven bé i no deixaven passar l’aire. A més a més havien
instal·lat calefactors centrals de gasoil i dins de les seves cases s’hi estava calent. En canvi
a casa nostre entrava l’aire per les escletxes de portes i finestres i semblava que sempre
estiguessin obertes.
D’altra banda em recordava dels viatges que havia fet amb la velo-solex i dels esforços
que havia de fer quan es parava el motor i havia de pedalar cansant-se fins a l’esgotament.
Totes aquestes consideracions m’havien fet odiar aquella vella casa i per res del món
hagués volgut que hi tornés la Rosa.
Parlant amb una immobiliària que estava prop de la Fontaine Chaude em varen dir que
estaven acabant la construcció d’un edifici de quatre pisos, no massa lluny del centre de
la ciutat, i encara quedava algun pis per a llogar.
La casa no era massa gran, però suficient per a nosaltres: Tenia tres habitacions, cuina,
menjador i sala de banys. La cuina era molt gran i podíem fer-hi vida. Hi havia calefacció
central i les finestres ajustaven bé. L’única pega que hi trobava era el terra de parquet,
com la majoria de cases de França, ja que aquests tipus de terra necessiten molt de
manteniment. S’ha d’encerar sovint i donar brillantor amb draps de llana i, estant la Rosa
delicada, d’això hauria d’encarregar-me’n jo.
El lloguer del pis era molt més alt que el de l’Allée, més del doble, però a França l’Estat
ajuda les famílies de treballadors pagant el 50 o més per cent del preu del lloguer segons
els fills que es tinguin. En el meu cas em pagaven la meitat del lloguer ja que només tenia
dos fills.
El Reinaldo i família, que també buscaven casa, ja tenien quelcom d’emparaulat, però
encara no estava a punt, per tant quan ens traslladéssim vindrien a casa nostra fins que els
acabessin la seva.
No recordo amb exactitud quan ens vam traslladar, em sembla que va ser quan vam tornar
de vacances. La data que recordo es la del 31 de juliol, que va ser quan la Rosa va sortir
99

© Familia Folch-Rísquez. Aquesta versió ha estat autoritzada exclusivament perquè la Taula de
Nou Barris per la República faci difusió a la seva pàgina web i afavorir les tasques d'investigació

de l’hospital. L’endemà dia 1 d’agost venien els seus pares, a qui vaig anar a buscar a
l’estació d’Irún, i pel camí els vaig explicar que la seva filla havia estat ingressada dos
mesos, però que ja estava a casa. No els ho havíem dit per no preocupar-los ja que ells no
hi podien fer res. Tan aviat vam arribar a casa i van veure la seva filla més grassa i amb
molt bona cara es van tranquil·litzar.
Després de passar uns dies amb nosaltres vaig proposar als sogres de tornar a Barcelona
plegats, però que abans passaríem per Madrid on estaríem uns dies amb les ties. Els sogres
van acceptar-ho de seguida. Així cap el 24 d’agost anàvem a Madrid i després de passarhi uns dies anàvem cap a Barcelona.
Dels dies passats a Barcelona ja n’he parlat més amunt. Es per això que continuo amb el
retorn a Dax on el primer que vam fer en arribar va ser canviar-nos al pis nou.
Un cop instal·lats a Dax vam haver de portar el Josep Maria a l’escola ja que li mancaven
dos mesos per complir sis anys i a França és obligatori portar els nens a l’escola a partir
dels cinc anys.
Vam explicar als mestres la sordesa del nen. Els vam explicar que el reeducàvem en la
llengua castellana, però com que aniria a l’escola francesa li ensenyaríem els dos idiomes.
Jo treballaria cada dia a casa amb ell.
Vaig demanar-los que tinguessin paciència ja que no els sentia, però com que era molt
intel·ligent aviat els entendria i s’hi podrien comunicar.
Li van donar un llibre de text perquè aprengués a llegir. Aquest llibre es deia: “Poucet et
l’écuréil”.
Jo cada dia en venir de la feina ensenyava el meu fill a llegir el francès i el sentit de les
paraules. És clar que això representava una disbauxa per al pobre fill, que encara no sabia
prou bé el castellà i ja li encolomàvem un altre idioma que ell no volia aprendre. Jo vaig
haver de convèncer-lo que, per continuar vivint a França, l’havia d’aprendre. Amb penes
i treballs el meu fill tractava d’acostumar-se a les noves obligacions i jo tractava de
compaginar l’ensenyament dels dos idiomes.
El temps passava i la Rosa cada dia estava millor, però anava amb molta cura de no
cansar-se, anava prenent els medicaments i feia molt de repòs. Ja estàvem segurs que es
curaria completament i que en un futur no massa llunyà tornaria a fer una vida tan normal
com abans de caure malalta.
D’altra banda els meus cunyats ja s’havien traslladat a l’habitatge que estaven esperant i
nosaltres ens havíem quedat sols.
A la setmana Santa de l’any 1969 van venir els meus pares a passar aquests dies amb
nosaltres. Vam aprofitar el Divendres Sant per anar a Bordeaux a casa de la família
García. Aquests van estar molt contents en conèixer els meus pares i tots plegats vam anar
a visitar la ciutat, en especial el gran pont sobre el riu Garonne que només feia una
setmana que s’havia inaugurat. És un pont que té tres Km. de llargària i que va ser
construït amb la tecnologia més avançada.
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L’Ernest en saber que havien vingut els meus pares ens va convidar a dinar a casa seva el
Diumenge Sant. Vam menjar exageradament com ho saben fer els francesos i vam beure
tota classe de vins entre els quals n’hi havia un que l’Ernest en deia vi jove i que quan el
bevíem semblava que fos aigua, però al cap d’una estona començava a fer l’efecte.
Havent dinat l’Ernest va voler ensenyar-nos un terreny que havia comprat per construir
una casa i, com que les dones tenien feina a parlar, hi vam anar el meu pare, l’Ernest, els
nens i jo. Només ens mancava pujar al cotxe de l’Ernest per acabar de marejar-nos, sobretot el meu pare que era qui havia begut més de tots.
En arribar al terreny de l’Ernest va començar a ploure, jo li ho deia al meu pare i ell
estirava el braç com si el tragués per la finestra i em contestava que no era veritat, que ell
no ho notava. Jo vaig voler fer una gràcia al meu pare: el vaig envoltar per la cintura amb
els meus braços, el vaig estrènyer fort i me’l vaig carregar a l’esquena. Ho vaig fer amb
tanta força que va passar de llarg i va caure de cap a terra. Jo em vaig espantar, el vaig
ajudar a aixecar-se. El meu pare em va mirar seriosament i em va dir que no li havia
agradat. Vaig dir-li que ho sentia i li vaig demanar perdó.
L’Ernest em deia que jo estava completament boig i que podia haver mort al pare. Total
que portàvem una “castanya” tan grossa que no vam ser capaços de tornar a casa perquè
pensàvem que en veure l’estat en que tornàvem, ens haurien esbroncat.
Vam anar a casa meva, vam fer dues o tres cafeteres de cafè i en vam beure cinc o sis gots
cadascú. Ja més tranquils vam tornar a casa l’Ernest on vam trobar les dones molt
esverades ja que feia més de dues hores que havíem marxat i temien que haguéssim sofert
un accident. Ens van escridassar potser més que si haguéssim tornat de seguida i fent
esses.
L’endemà ma mare li deia al pare que tenia massa anys per fer aquelles bestieses ja que
fins i tot s’hi podia quedar mort. Mon pare que només d’olorar el vi li venien vòmits per
l’embriaguesa del dia abans, contestava que ja tenia edat per morir.
Ara recordant quest incident em ve a la memòria els viatges que fèiem a Irún per comprar
productes d’Espanya atès que els compràvem a millor preu que a França i carregant el
cotxe amortitzàvem el viatge i encara hi guanyàvem. En aquests viatges aprofitàvem per
sopar a qualsevol bar i per beure vi i conyac en excés, el que volia dir que el retorn a casa
sempre el fèiem en precari i les nostres dones es passaven tot el viatge amb l’ai al cor.
Un dia del mes de març, en passar per Biarritz encara amb claror del dia, se’m va acudir
de banyar-me. Li ho vaig dir a Reinaldo i em va seguir. Feia fred, però nosaltres no en
teníem, ja que havíem begut com esponges, i vam entrar a l’aigua.
Quan l’aigua em va arribar al pit jo em vaig treure el vestit de bany i em banyava
completament nu. Li ho vaig dir a Reinaldo afegint que era més divertit i ell em va imitar
sense adonar-se que l’aigua només li arribava als genolls. Quan ho va veure es va esverar
i es va tirar pla dins de l’aigua nedant fins on hi havia fondària suficient per posar-se dret
i quedar tapat.
D’aquest bany en Reinaldo se’n va endur una faringitis que no se li va curar fins el mes
d’agost i em sembla que encara avui li’n resten seqüeles.
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Sortosament aquests excessos amb la beguda només els fèiem quan anàvem a Irún un cop
cada dos o tres mesos i mai no van crear dependència.
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CAPÍTOL VIII
Anècdotes - El retorn

El mes d’abril de 1969 ens va citar la Seguretat Social francesa per comunicar-nos que el
nostre fill Josep Mª estava perdent el temps anant a una escola normal ja que per la seva
sordesa no aprofitava les classes com la resta de nens.
Ens van proposar de portar-lo a una escola especialitzada per a nens sords on professors
escollits el reeducarien exclusivament en francès. Els pares només tindríem el dret de
visitar-lo els diumenges.
Ens garantien que, sense la influència de la família i aplicant els mètodes adequats, el nen
podria arribar a assolir el grau més elevat de coneixements segons la seva capacitat.
Nosaltres ens vam quedar de pedra ja que no esperàvem aquesta noticia. Vam demanar
uns dies per pensar-ho i decidir quelcom. Ens van donar una setmana insistint-nos que el
millor per al nostre fill era internar-lo en aquella escola.
Un cop a casa vam valorar els pros i els contres: Si enviàvem al Josep Mª a l’escola
especialitzada, que estava a 50 o 60 Km. d’on vivíem, nosaltres perdríem pràcticament la
influència sobre el nostre fill. A més a més ens havíem de quedar per sempre a viure a
França. D’altra banda vèiem que per a l’educació i l’aprenentatge del nen i possiblement
per al seu futur el millor que podíem fer era internar-lo.
Vam decidir informar-nos de les possibilitats que hi havia a Barcelona per a la reeducació
d’aquests nens i actuar en conseqüència.
Vam saber que a Barcelona hi havia una escola especialitzada en reeducar nens sords,
dirigida pel Dr. Torres de Gassó, metge molt prestigiós d’aquesta especialitat, i
connectada amb els centres més avançats d’Europa, entre ells el de Bordeaux.
Evidentment aquesta escola era de pagament. No era com les franceses que eren gratuïtes.
Sabent això i tenint en compte que nosaltres no volíem quedar-nos per sempre a França i
tampoc no volíem renunciar al contacte amb el nostre fill, vam decidir que si ens
obligaven a ingressar-lo fora de nosaltres no ho acceptaríem i l’enviaríem a Barcelona, a
casa dels seus avis una temporada, fins que nosaltres poguéssim tornar.
Així ho vam dir als responsables de la S. Social francesa els quals d’entrada es van
mosquejar demanant-nos si no estàvem contents de viure a França, si no ens tractaven bé,
etc. No ens va quedar altre remei que explicar-los els motius pels quals vivíem a França:
No era qüestió de si estàvem o no contents ni de si ens tractaven o no bé, ja que de contents
n’estàvem i bé ens hi havien tractat sempre.
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La qüestió era que nosaltres havíem vingut obligats per la manca de llibertats, en contra
del nostre desig, i que tant bon punt poguéssim tornaríem a Barcelona i seguiríem ajudant
a la democratització de la societat espanyola.
En dir-los que jo era perseguit per la policia política espanyola a causa d’haver ajudat a
fundar el sindicat lliure dels treballadors de Catalunya, el sindicat de Comissions Obreres,
els responsables francesos em van sorprendre agradablement dient-me que tractant-se
d’aquest assumpte parlarien amb els més alts dirigents de la S. Social francesa perquè
tractessin el meu cas d’una manera especial ja que ells també eren dirigents sindicals d’un
país lliure.
Ells demanarien a la central que m’ajudessin a sufragar les despeses de l’escola Torres de
Gassó ja que sabien que era una escola privada i que cobrava unes mensualitats molt
elevades. Em van dir que si ho acceptaven em demanarien les factures mensuals i em
reemborsarien un tant per cent. Això no era legal, però tractant-se d’aquest cas farien una
excepció.
Els vaig agrair de tot cor l’oferiment i quedà demostrat un cop més que quan funciona la
solidaritat les persones alleugen els seus problemes. En aquest cas no es tractava d’unes
pessetes, que també, sinó de la comprensió d’uns fets i dels desitjos d’ajudar.
La S. Social francesa va ser coherent amb el seu oferiment i un mes després d’aquesta
entrevista vaig rebre una carta on em feien saber que mentre visqués a França i el meu fill
anés a l’escola Torres de Gassó m’abonarien el 60 per cent de l’import de les factures que
presentés. Cosa que van complir fins l’últim dia.
A primers d’agost del 69 vaig començar les vacances i vam anar a Barcelona. En aquest
viatge estàvem entristits perquè n’hi anàvem quatre i en tornaríem tres ja que el Josep
Maria s’hi quedaria per anar a la nova escola especial.
En aquest viatge jo estava decidit a veure la gent més significativa del Partit, entre ells en
Josep Solé i Barberà a qui jo volia demanar què pensava del meu retorn ja que com
advocat podria aconsellar-me des del punt de vista legal.
La primera visita, però, va ser a en Lluís Moscoso, a qui després de la natural alegria per
veure’ns un cop més, vaig notar “marejat” (Nosaltres dèiem que un company estava
marejat quan no sabia ben bé quina era li línia política a seguir). Li ho vaig dir i es va
sincerar explicant-me que el Miguel venia molt sovint a parlar amb ell i que el que en
Miguel li deia no tenia res a veure amb el que li deia jo: El Miguel estava convençut que
el Partit, amb en Carrillo al davant, havia iniciat un procés dretanitzador i portava els
treballadors cap una política claudicant.
Jo li vaig dir al Lluís que això era completament fals i que per adonar-se’n només havia
de llegir els materials del Partit, pensar i jutjar. El que succeïa és que el Miguel s’havia
anat decantant cap a posicions més radicals acostant-se al discurs polític que en aquell
moment feia el Partit Comunista Xinés, el qual, per cert estava enfrontat amb el PCUS
per qüestions territorials.
Mentre jo anava parlant, en Moscoso em deia que s’adonava que jo tenia raó, però quan
escoltava en Miguel veia que ell també en tenia de raó. Em va proposar que em veiés amb
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el Miguel, però sense dir-li que nosaltres dos ja havíem parlat d’ell i de la seva manera de
viure la política. Vaig estar d’acord i com que el Miguel havia de venir l’endemà a casa
seva vam decidir que hi aniria mitja hora després que ell.
L’endemà a dos quarts de sis de la tarda, vaig anar a casa del Lluís i en entrar i veure’m
amb el Miguel ens vam fondre en una fraternal abraçada.
Un cop vam haver parlat del més elemental, el Miguel va començar a fer la crítica de
l’últim llibre de Santiago Carrillo: “Nuevos enfoques…”, dient-me que en ell es reflectien
les posicions claudicants de la direcció política del PCE. Afegia que tot plegat no li
estranyava gens a causa del passat polític d’en Carrillo, a qui mai no li havia tingut
confiança absoluta. Continuava dient que no era la primera vegada que la direcció política
d’un partit comunista abandonava els seus plantejaments revolucionaris per abocar-se en
posicions reformistes.
Sortosament aquest cop la classe obrera s’havia adonat a temps d’aquests canvis i escollia
el camí vertader per poder fer la revolució. Em va dir també, que jo havia tingut la sort
de trobar-me amb ell i així estar a temps també de poder rectificar la meva línia política
deformada per la perniciosa lectura dels materials del Partit.
Quan el Miguel va acabar la seva llarga exposició jo me’l vaig mirar fixament i vaig dirli que precisament ell, amb la seva conducta i amb els qui el volguessin acompanyar
contribuïen a perllongar la dictadura franquista, atès que el pitjor que ens podia passar als
militants d’esquerres era que ens dividíssim buscant els tres peus al gat i enfrontant-nos
els uns amb els altres. Jo li posava l’exemple de la gran burgesia, en la qual tots anaven
junts per mantenir l’hegemonia sobre els treballadors.
El meu parer era que suposant que la nostra política tingués mancances, el nostre deure
era discutir aquestes mancances dins del Partit, modificar-les amb el suport majoritari i
enfortir i cohesionar el conjunt del Partit ampliant la militància, si fos, possible amb
l’objectiu de continuar la batalla contra el règim, presentant un exèrcit nombrós i unit.
Li posava l’exemple del que va passar amb Fernando Claudín i Federico Sánchez,
problema que ell va viure intensament com a responsable de l’organització universitària
i que ell va ajudar a que se solucionés amb el mínim de baixes. Els companys esmentats
també volien modificar la línia política del Partit cap a posicions més conservadores, però
paral·lelament ja estaven creant una nova organització dins l’àmbit intel·lectual. Vam
actuar amb rapidesa discutint a nivell de direcció amb en Claudín i en Sánchez i portant
a totes les organitzacions els resultats d’aquestes discussions reafirmant la línia política
del Partit.
Vaig dir-li que en aquell moment ell estava fent el mateix que havia fet en Claudín, però
portant la nostra política cap a posicions més sectàries i excloents. Li vaig criticar el
treball de divisió que estava fent i li vaig pronosticar que si seguia així no passaria gaire
temps sense que fos expulsat del Partit i vaig afegir que la seva aventura acabaria com el
rosari de l’aurora.
A mesura que jo parlava m’adonava que el Miguel s’anava entristint. I quan vaig acabar
vam bescanviar diverses opinions a la fi de les quals em vaig acomiadar abraçant-me de
nou al Miguel. Aquest amb els ulls plorosos va dir-me que li feia molta pena de veure’m
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estancat enmig d’aquelles posicions burgeses, però que ell se sentia tranquil ja que havia
fet el possible per reconduir-me al vertader camí revolucionari.
L’endemà tenia una altra entrevista, a casa d’en Moscoso també, amb l’advocat Josep
Solé i Barberà, a qui havia demanat de trobar-me amb ell perquè em digués quines
possibilitats tenia jo de poder tornar definitivament a Barcelona sense que em molestés la
policia.
Vaig arribar a la cita mitja hora abans que ell. I quan va entrar ens vam abraçar i tot seguit
va començar a parlar-me del Miguel de qui estava profundament dolgut a causa d’un gran
menyspreu que li havia fet: En enterar-se Solé i Barberà de les discrepàncies polítiques
amb la línia del Partit, que el Miguel anava manifestant per tot arreu, el va localitzar i li
va demanar una entrevista per a discutir aquests problemes entre companys i trobar la
manera de posar-se d’acord.
Doncs bé, la resposta que va rebre del Miguel va ser concisa i esquemàtica: “Si quieres
que nos veamos será de representante de partido obrero que soy yo, a representante de
partido burgués que eres tú. De otra forma no quiero ni puedo reunir-me contigo”.
Així mateix m’ho va dir. Tu creus, Folch, que ell que em coneix des de fa molts anys
podia dir-me això? No et sembla que més que barrut va estar provocatiu? Jo que he estat
condemnat a mort pel franquisme! Jo, que he estat el primer advocat d’Espanya en
defensar els presos polítics! Jo que en cap moment no he abaixat la guàrdia per abandonar
la defensa dels més dèbils! No! No ho he pogut digerir, va ser injust i em va fer molt de
mal. Hi he pensat molt i la veritat és que no sé què li passa. Es com si s’hagués trasbalsat
de cap a peus. El pitjor és que no crec que hi pugui haver solució.
Quan va acabar de parlar en Solé, li vaig explicar el resultat de l’entrevista que jo havia
mantingut el dia abans davant d’en Moscoso, el qual podia testimoniar que jo no em vaig
alterar en cap moment i en canvi el Miguel havia parlat amb un fanatisme que semblava
el d’un il·luminat de la història.
El mateix a Solé i Barberà que a mi ens sabia molt de greu la pèrdua per al Partit d’un
company que tant havia donat i tant havia treballat. Jo recordava amb melangia que va
ser precisament el Miguel el primer en donar-me suport quan jo em vaig pronunciar per
tirar endavant la manifestació del 16 de març de 1965 en contra de les recomanacions de
Carrillo i de López Raimundo.
Però no hi havia més remei que acceptar la realitat i continuar treballant per explicar als
militants comunistes la línia política a seguir. Encara era massa aviat per saber el que
havia de representar aquest inici d’escissió. El que havíem de fer era posar els mitjans
perquè fes el mínim de mal a l’organització.
Després d’haver parlat tot el que dúiem al pap sobre la desviació d’en Miguel, vaig
demanar opinió a Solé i Barberà sobre el motiu pel qual jo l’havia citat: El meu possible
retorn! Pensava ell que s’havien creat les condicions per poder tornar a Barcelona i
quedar-m’hi a viure sense que fos perillós per a mi?
El meu amic em va dir que havia passat molt de temps des del meu afer. Des de llavors
havien succeït infinitat de fets polítics i laborals per tot el país. S’havien format milers de
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dirigents sindicals en contra del Règim de Franco i la policia política tenia més feina de
la que podia fer.
L’opinió d’en Solé i Barberà era que si jo tornava i no em destacava sindicalment o
políticament ningú em diria res, o sia em deixarien tranquil. De tot això, però, no hi havia
garanties i si qualsevol bordegàs em reconeixia, com que tenien tanta mala llet, em podien
tocar els collons ben tocats. Personalment ell em va recomanar que tornéssim, però en
cap moment no em va garantir que no seria molestat.
Les vacances van passar de presa i nosaltres vam tornar a França decidits a passar-hi el
mínim de temps i amb el projecte de fer estalvis per tenir una certa autonomia quan
tornéssim a Barcelona.
Quan vaig començar a treballar se’m va acudir provocar una situació molt difícil per a
l’empresa: els vaig dir que volia un augment de sou d’un tant per cent bastant elevat, ja
que una empresa de les rodalies m’havia ofert aquesta quantitat, però evidentment tenia
preferència el lloc on ja treballava.
No era pas veritat que una altra fàbrica m’hagués fet aquest oferiment. El que succeïa era
que tant la Rosa com jo estàvem molt tristos per haver deixat el Josep Maria a Barcelona
i, jo penso que d’una manera inconscient buscava provocar una situació que ens obligués
a tornar i, com que el que jo demanava no pensava que m’ho donessin, era l’excusa que
necessitàvem per marxar.
L’empresa em va demanar uns dies per estudiar-ho, encara que em van avançar que no
pensaven que poguessin atorgar-me aquest augment. Passats uns dies em va cridar el
director i em va dir que havien pres la decisió d’oferir-me gairebé el total del que jo havia
sol·licitat, encara que em van demanar de mecanitzar un conjunt de peces que
consideraven que havia de millorar per a assolir l’esmentat augment.
Aquella mena de prova em va reeixir i a la fi del mes em van pagar l’augment demanat.
Jo que havia començat aquesta operació per forçar el meu retorn a Espanya no ho vaig
aconseguir, però almenys vaig obtenir un profit de tot l’enrenou muntat.
Pel seu costat, la Rosa va començar a treballar com a “femme de ménage” i entre tots dos
anàvem fent estalvis per quan arribés el moment de tornar a la nostra terra.
. . . . . . . . .
Fent memòria del temps passat a França i dels fets viscuts en recordo un munt que a mena
d’anècdotes els aniré relatat:
Els anys que vam viure a l’Allée a l’estiu, quan els pagesos havien collit el blat de moro,
nosaltres anàvem els diumenges pels camps dels voltants amb un parell de sacs i els
omplíem de panotxes que recollíem de terra i també de les que s’havien quedat a les
plantes i que els francesos ja no aprofitaven. Per a nosaltres valia la pena d’anar-hi ja que
en un parell d’hores reuníem gra per a l’aviram del qual menjaven durant quinze o vint
dies. Al mateix temps ho passàvem bé ja que era com si anéssim d’excursió. Aquests
passejos només el fèiem els diumenges quan no treballàvem i els francesos no eren als
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camps, doncs ens feia vergonya que ens veiessin pels seus camps recollint el que ells
menyspreaven.
Quan era el temps dels bolets anàvem pels boscos prop d’on vivíem a buscar rovellons,
que es l’únic bolet que coneixíem i que els francesos no agafaven, raó per la qual omplíem
els cistells en un tres i no res.
El segon any de viure a l’Allée se’ns va acudir que podíem criar un porc i així quan féssim
la matança tindríem botifarres, cansalades i pernils per a l’hivern.
Vam comprar un porquet que pesava uns quaranta quilos i en tres o quatre mesos el vam
engreixar fins a més de cent quilos.
Quan va arribar el dia de la matança vam demanar al nostre veí l’Esclaux la màquina de
trinxar carn i de fer botifarres, li vam demanar, també, que ens ajudés a aguantar el porc.
No vam trobar ningú per a matar-lo i Reinaldo va dir que ho faria ell. Dit i fet: Entre 7 o
8 persones vam pujar el porc sobre un cavallet, jo li aguantava les potes del davant i
l’Esclaux les del darrera. Quan el vam tenir immòbil Reinaldo li va clavar un cop de
ganivet tan fort que fins i tot li va enfonsar un tros de mànec i llavors va començar el
drama: En Reinaldo per més força que feia no podia treure el ganivet. El porc xisclava
tan fort que feia fredar i es regirava amb tanta força que quasi no podíem aguantar-lo i va
estar a punt de fugir. En no poder sortir la sang per la ferida la treia per la boca... sang
que no podíem aplegar pels moviments que feia i que anava per tot arreu menys al cosí.
Per últim amb un esforç sobrehumà el meu cunyat va poder treure el ganivet, vam poder
recollir la sang que restava... i per fi el porc va morir!
D’aquesta odissea en vam parlar durant tot el temps que ens l’anàvem menjant.
De la meva vida laboral a França vull ressaltar diversos fets que considera interessants.
Uns divertits i altres didàctics:
Un dia veig l’Ernest muntant un motor de cotxe, amb un aprenent al costat a qui va
explicant la funció de cada una de les peces que va agafant. Quan agafa el filtre d’aire li
diu al nen: “Tu sais qu’est-ce que c’est cet appareil?” El nen respon que no ho sap i
l’Ernest continua: “Bon ça c’est un filtre a air. Et a quoi sert le filtre a air? Il sert, comme
son nom indique, pour filtrer l’air. Je vais te poser un example: nous avons de poils au
nez que servent, le meme que cet appareil, pour filtrer l’air. Pour que l’air rentre prope
dans nos poumons. Les petits débits de poussière que peut y avoir mélangé avec l’air,
restent attrapées entre les poils. Regarde cet appareil, il y a une éponge ou reste acrochée
la poussière qu’il y a dans l’air. A tu compris?
L’Ernest explicava molt seriosament aquesta lliçó a l’aprenent. Llavors jo vaig mirar
l’Ernest i molt seriosament també li vaig dir: “Bon j’entend ce que tu dis et je suis d’acord.
Les poils au nez servent pour filtrer l’air. Mais alors je te demmande: Les poils au cul a
quoi servent-ils?” Tots van sentir el que jo deia i en Michel va saltar com un tret: “Les
poils au cul servent pour filtrer la merde”. Tothom va esclatar amb grans riallades, tots
menys l’Ernest, qui seriós i emprenyat es va encarar amb mi i em va dir que semblava
mentida que precisament jo, a qui ell considerava una persona educada i amb un cert
bagatge cultural, hagués interromput la seva explicació pedagògica. Ningú en el taller no
108

© Familia Folch-Rísquez. Aquesta versió ha estat autoritzada exclusivament perquè la Taula de
Nou Barris per la República faci difusió a la seva pàgina web i afavorir les tasques d'investigació

s’ocupava d’ensenyar els aprenents i un cop que a ell se l’hi acudia jo em fotia enmig
ridiculitzant-lo.
Encara rient vaig dir-li que tenia raó en el que deia i també en el que feia, tots havíem
d’imitar-lo i no ho fèiem. Jo li pregava que m’excusés, però que la pregunta que li vaig
fer em va venir tant de sobte al cap que no vaig poder resistir-me. Malgrat l’explicació i
les excuses que li vaig demanar, van haver de passar molts mesos perquè l’Ernest ho
arribés a acceptar com una broma, que era del que es tractava.
. . . . . . .
Un dia un aprenent va passar molt a prop d’un motor de cotxe que estava dret a terra i es
veu que el va tocar lleugerament i el motor es va tombar. Mentre l’aixecava va venir Mr.
Ducos, el contramestre, qui ho estava veient i el va esbroncar de mala manera dient-li que
havia d’obrir els ulls per allà on anava i fins i tot va arribar a l’insult.
Un parell d’hores més tard va ser el contramestre qui va passar prop del motor i també el
va fer caure. Llavors el va aixecar mentre deixava anar una rialleta de conill. Ningú no
vam dir res, però jo ho vaig trobar tan injust que em vaig passar la resta del dia comentant
amb tots els meus companys les dues lectures que Mr. Ducos havia fet. Davant la feblesa
de l’aprenent havia estat cruel i per ell mateix que no era feble, havia estat indulgent. Tots
em deien el mateix: “C’est un con”. Era el mot amb el qual jo el havia batejat un cop que
va fer una altra bajanada.
. . . . . . .
Devia fer un any que treballava a “Chez Laporte” quan un dia estava esmerilant uns
seients de vàlvula en una culata de motor i, contràriament al que feien els meus companys,
jo feia rodar la vàlvula en una i altra direcció molt de pressa. El contramestre em va veure,
va venir i em va dir de mala manera: “Que faites vous? N’est pas comme ça qu’il faut
faire pour roder les soupapes! Vous devez faire comme tout le monde, doucement! Me’l
vaig mirar i molt alterat li vaig dir: “Alors Mr. Ducos, dittez moi pourquoi je fais mal
mon boulot. Donnez moi des raisons técniques pourquoi si on fais tourner la soupape plus
vite le rodage ne se fais pas bien. Me dire que c’est comme ça qu’on l’a toujours fait,
n’est pas une raison. Attendez, je vais finir mes sièges et vous allez les contrôler. Je parie
avec vous que c’est du joli boulot”. Evidentment raons tècniques no n’hi havia perquè la
velocitat de rotació determinés un mal ajustament dels seients, per tant Mr. Ducos no
me’n va donar cap.
Es va esperar fins que vaig acabar i amb molta cura va comprovar l’una rere l’altre els
vuit seients de vàlvula, els va trobar tots bé i em va dir: “C’est bon, faites comme ça”. Va
marxar i no me’n va parlar mai més, però quan veia un operari que esmerilava els seients
com ho havien fet sempre anava a veure’l i li deia: “Pas comme ça, pas comme ça, faites
comme José”.
Vaig haver de parlar amb els companys perquè no em prenguessin per un esquirol. Jo no
volia perjudicar-los. Els vaig explicar que, com que el contramestre havia vingut amb
males maneres, el vaig voler fer quedar malament. Ningú no es va enfadar amb mi.
. . . . . . .
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D’entre els clients de “Chez Laporte” n’hi havia un que, sempre que venia, em prenia el
pèl tractant de ridiculitzar-me davant dels meus companys. Jo me’n sortia com podia i
mai m’ho vaig prendre malament encara que de gràcia no me’n feia gens.
Un dia va venir i el primer que va fer en entrar va ser dir-me’n una de les seves. De
moment jo no vaig respondre, però quan vaig veure que estava enmig d’un grupet de
companys m’hi vaig atansar i li vaig dir en el dialecte de la regió: “Escolta paysan, no em
vols pas me la xucar un gnic”. La gràcia estava en què un estranger com jo ja feia prou
amb parlar un mal francès i el que jo m’adrecés a ell en patois era atípic.
D’altra banda vaig ser molt descarat ja que aquesta frase té un lleig sentit pornogràfic.
L’individu em va mirar estranyat. Va engroguir i em va demanar si jo sabia el que li havia
dit. Vaig contestar que sí i llavors es va encarar amb l’Ernest i els altres preguntant-los
perquè consentien que una merda d’estranger els espantés els clients. Tant l’Ernest com
els altres, que s’havien adonat que sempre que venia em putejava, li van dir que havia
trobat el que anava buscant i que prou paciència havia tingut jo d’aguantar-me tant de
temps.
. . . . . . .
I per acabar el capítol laboral a França no vull deixar d’explicar que també en aquest país
em vaig situar dins la il·legalitat treballant amb les màquines de l’empresa feines
privades.
Els meus companys Ernest, Boulou, Bambu i d’altres reparaven, de vegades, motors de
cotxes de coneguts seus. Es ben clar que cobraven uns preus més baixos que a la fàbrica,
cosa que això interessava els clients. En canvi a nosaltres ens sortien les hores quatre o
cinc vegades millor pagades i això era el que interessava a nosaltres.
Per poder fer aquestes reparacions estàvem obligats a treballar de nit o de matinada, quan
el contramestre no hi era. Normalment el taller l’obria ell a tres quarts de vuit del matí,
però els dies que teníem “du noir”, com deien els companys, en Boulou, que tenia una
clau per entrar a la secció de bombes d’injecció, obria aquesta porta que comunicava amb
el taller principal i ja podíem treballar.
De vegades hi anàvem a les cinc del matí i de vegades a les sis depenent de la feina que
hi hagués. La meva feina era rectificar el cigonyal del motor a una mida normalitzada per
a muntar-hi coixinets nous de sobre-mida.
Entràvem a l’hora esmentada i treballàvem fins a dos quarts de vuit. Llavors ens
rentàvem, ens tornàvem a vestir de net i sortíem. Quan mancaven deu minuts tornàvem a
anar a la porta d’entrada que ja havia obert el contramestre i fèiem com si vinguéssim de
casa. Sortosament mai es va destapar el pastís i d’aquesta manera teníem uns centimets
suplementaris.
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El retorn

Després de deixar el Josep Mª a Barcelona i haver tornat a Dax, vivíem amb l’obsessió
que el temps passés de pressa per poder reunir-nos el més aviat possible tots quatre.
Cada quinze o vint dies rebíem carta dels pares en què ens explicaven com el nen anava
superant tots els obstacles i anava aprenent dia rere dia. En totes les lletres el nostre fill
ens escrivia unes ratlles i sempre ens deia que volia estar amb nosaltres.
Un dissabte a les deu del matí els companys de treball van parlar amb el contramestre per
a demanar-li de fer el pont el proper dilluns, ja que el dimarts era festa oficial i en aquells
moments no hi havia gaire feina. Aquest pont ens donaria la possibilitat de fer festa quasi
quatre dies seguits. Les hores perdudes les recuperaríem quan vingués feina. El
contramestre va estar d’acord i jo em vaig trobar amb tres dies i mig de festa.
Pensava què podíem fer i se’m va acudir de proposar a la Rosa d’anar a Barcelona i passar
un parell de dies amb el nostre fill.
Pensat i fet. Vaig arribar a casa a les dotze i vint minuts i, posseït d’una mena d’exaltació,
vaig dir nerviosament a la Rosa que es preparés ràpid perquè aniríem a Barcelona a passar
un parell de dies al costat del Josep Mª. Al principi la Rosa es pensava que bromejava.
Llavors tot seguit li vaig explicar el que havíem decidit a la fàbrica i com que ens
trobàvem amb tres dies i mig de festa, el millor que podíem fer era anar a veure al nostre
fill.
Quan es va adonar que parlava seriosament, va ser la meva dona qui va començar a posarse nerviosa davant la possibilitat d’abraçar el seu fill aquella mateixa tarda.
Vam dinar amb rapidesa, ens vam vestir, vam preparar l’equipatge i encara no eren les
dues de la tarda que ja estàvem a la carretera cap a Barcelona. Aquell viatge decidit tan
de sobte i tan ple d’emoció va fer que la Rosa es maregés com una mona. Va ser la primera
vegada a la seva vida que es va marejar viatjant amb cotxe.
Encara no eren les deu del vespre quan vam arribar a casa dels meus pares, a l’Hospitalet.
Esperàvem trobar al Josep Maria amb ells atès que els caps de setmana els passava amb
els meus pares mentre els dies feiners estava amb els pares de la Rosa. Quan ens van
veure els meus pares es van quedar parats. Jo els vaig explicar que ens havíem decidit tot
d’un plegat en saber que tindríem tres dies i mig de festa. El meu pare em va mirar i em
va dir amb sorna que a tots els Folch els mancava un bull com a les guixes i de tant en
tant sortien amb un estirabot, i que aquell cop m’havia tocat a mi.
En preguntar pel Josep Mª va resultar que encara estava a casa dels meus sogres ja que
aquell dissabte encara no havien fet el canvi. Ens vam acomiadar a corre-cuita i vam anar
a Sarrià, on vam arribar a un quart d’onze. Els pares de la Rosa es van estranyar tant com
els meus i també els vam haver d’explicar tot el procés. Seguidament vam passar a
l’habitació on dormia el nen i per fi el vam poder abraçar.
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L’endemà diumenge ens vam reunir les dues famílies i vam poder constatar que el Josep
Mª s’havia adaptat prou bé a viure amb els seus avis i, tot i enyorar-nos, estava content
d’anar a l’escola Torres de Gassó, la qual també li anava millor que l’escola francesa de
quan estava a Dax.
Dilluns vam aprofitar que era dia feiner per comprar vestits i queviures del país. El dia
següent, dimarts, vam iniciar el camí de retorn cap a Dax. Vam anar per Somport, que es
el camí més curt, passant per Lleida, Osca, Somport, Oloron, Peyrorhade i Dax.
En arribar a la duana, l’oficial de servei ens va regirar el cotxe i ens va dir que, atès que
portàvem diversos articles que pagaven drets de duana, havíem d’abonar al voltant de
7.000 ptes., si volíem passar-los a França. Nosaltres només dúiem dues o tres mil ptes.,
que vaig oferir a l’oficial duaner amb el compromís d’enviar-li la resta mitjançant un gir
postal ja que la duana estava situada a uns 150 Kms. de Dax. Aquell duaner no va voler
saber res, o pagàvem o confiscava els articles.
Despès de discutir amb ell sense que pogués convèncer-lo li vaig dir que ho guardés tot
que jo tornaria el proper dilluns per pagar els drets i endur-me les mercaderies. Ens va
retenir un abric de pell que s’havia comprat la Rosa, un pernil i altres articles que tot
plegat costaven entre trenta i quaranta mil ptes.
Vam marxar maleint aquell duaner tan meticulós de la seva comesa, però decidits a tornar,
pagar els drets de duana, i recollir les mercaderies ja que si ho deixàvem córrer hi
perdríem més.
El dilluns següent hi vaig tornar, vaig pagar i vaig recuperar les nostres compres. Això sí,
em va quedar dintre meu un regust molt amarg i gran odi envers els duaners.
Al cap d’un parell de mesos de l’incident a la duana, vam anar de visita a casa d’uns
espanyols veïns del meu cunyat. Allà hi havia, també de visita, un matrimoni francès,
amic d’aquells espanyols. Ens vam presentar i vam començar a parlar familiarment fins
al moment en què vam dir quina era la feina de cadascú. Va resultar que el francès
treballava de duaner.
Jo en sentir això, amb la ferida de l’incident a la duana encara oberta, se’m va posar un
núvol vermell als ulls i vaig voler venjar-me de qui no en tenia cap culpa dient-li:
“Excuse-moi monsieur, je ne parle pas pour vous, mais je vais vous dire que les douaniers
sont des enculés”. Llavors vaig explicar el meu afer a la duana d’Urdos i vaig afegir que
ja que em van tractar com si volgués fer contraban, cosa que ni de lluny era certa, a partir
d’aquell moment cada setmana anava a Espanya, carregava el cotxe de begudes
alcohòliques i les venia als francesos guanyant el cent per cent del seu preu. Acabava
dient que jo havia estat una persona de bona fe i que, a causa d’aquell malparit, m’havia
tornat dolent.
A mesura que jo anava parlant la cara del duaner francès va anar passant del color rosat
al groc i d’aquest al vermell.
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Quant vaig acabar em va dir, fent grans esforços per mantenir la serenitat: “Monsieur,
vous êtes espanyol et c’est a cause de ça que vous ne comprenez pas le vrai sens des mots
que vous employez. Mais vous devez faire attention car si vous dittes ces mots parmi des
français, le plus probable c’ets qu’ils se fâchent et vous tapent sûr la guele. Je ne tient pas
en compte ce que vous venez de dire, outrement je serais obligé de vous défier”.
Llavors va afegir que el que jo havia dit de les begudes alcohòliques
em podia ocasionar greus problemes ja que ell com a duaner en cap només havia de
telefonar a la centraleta i donar la matricula del meu cotxe i des d’aquell mateix moment
seria sotmès a una vigilància molt estreta.
Jo comprenia molt bé el significat de les paraules que havia emprat, però era tant el verí
que portava dins que no m’havia pogut aguantar.
Quan va acabar d’enraonar el duaner, un silenci de mort es va estendre damunt les vuit
persones que allà estàvem. Un silenci tan llarg i pesat que ningú no va ser capaç de trencar.
Al cap d’una estona el matrimoni francès es va acomiadar i darrera seu ens vam acomiadar
nosaltres.
No cal dir que quan es van tornar a veure la meva cunyada i els seus amics, aquests van
criticar amb duresa el meu comportament dient-li que a més a més d’haver estat mal
educat no tenia raó amb el que havia dit dels duaners, ja que eren persones que complien
amb el seu deure. La meva cunyada em va defensar amb força i no va mancar gairebé res
per trencar la relació.
La vida, però, s’encarrega d’anar redreçant allò que les persones torcem: Mesos després,
els amics de la meva cunyada van estar aturats per duaners flotants prop de Dax, tornant
d’Espanya i els van clavar una elevada multa per no haver declarat a la duana. Quan es
van trobar amb la meva cunyada li van dir que jo tenia tota la raó del món i que ells també
s’havien barallat amb el matrimoni francès i havien trencat la relació.
Aquest afer crec va estar l’únic contratemps que vam tenir amb francesos en els cinc anys
que vam passar a França.
. . . . . . . . .
A principis de juny de 1970 vam començar a arranjar els papers per al retorn definitiu a
Barcelona. Al mateix temps vaig comunicar a l’empresa que pel mes d’agost
m’acomiadava per a tornar a casa. Els ho deia amb temps perquè no els vingués de sobte
i poguessin buscar-me un substitut. Jo mateix els vaig recomanar un amic que deia que
dominava la feina que jo feia.
Vaig anar a Baiona on el cònsol em va assessorar de com havia d’emportar-me tot el que
havia comprat a França sense pagar impostos, atès que com emigrants i teníem dret. Em
va dir de preparar una relació de tot i que ho acompanyés de les factures.
Vuit dies abans de vacances vaig voler acomiadar-me dels companys més íntims com
l’Ernest, el Michel, el Josep i algun altre amb les dones respectives. Vam preparar els
baixos de la casa del Michel on vam fer la festa i ho vam passar molt bé, tot i que sota la
113

© Familia Folch-Rísquez. Aquesta versió ha estat autoritzada exclusivament perquè la Taula de
Nou Barris per la República faci difusió a la seva pàgina web i afavorir les tasques d'investigació

influència de les begudes vam caure en una eufòria artificial en la que tots érem bons i
fèiem promeses d’estimar-nos sempre i no oblidar-nos mai.
La setmana següent, l’últim dia de treball, vaig pagar un aperitiu, al bar La Pince, a tots
els companys per acomiadar-me d’ells. Els companys francesos em van afalagar dientme que per a ells jo no havia estat un estranger sinó un dels seus.
L’endemà de bon matí vam començar a carregar el cotxe i havent dinat vam sortir en
direcció a la frontera, on vam arribar als voltants de les tres. Els duaners espanyols volien
que descarregués l’auto completament i jo els vaig demanar per favor que no
m’obliguessin a descarregar atès que m’havia costat varies hores carregar-ho posant-ho
tot molt bé. Els vaig ensenyar les factures dels articles comprats a França dient que la
resta eren vestits i articles personals. L’oficial de duana va estar d’acord amb el que li
vaig dir i de seguida vam poder continuar viatge.
Un cop traspassada la frontera vaig acomiadar-me mentalment de França agraint
l’hospitalitat que havíem rebut i pensant que de vegades les persones sembla que fem les
coses sense cap sentit:
Feia cinc anys que me n’havia anat d’Espanya on tenia un treball segur i ben remunerat
per anar a un país on em va costar molt trobar feina, instal·lar-me i pujar la família. Ara
que tenia un treball segur i estàvem tots ben arrelats i ben considerats, tornàvem al nostre
país sense saber ben bé què trobaríem, ni tan sols estava segur si la policia em deixaria
tranquil...
..........
.......
....
.
Fa uns dies va venir el meu nebot Manolo i en demanar-li què pensava d’aquests records
(Feia un parell de setmanes que jo els hi havia passat). Em va dir que es pensava que ho
escriuria d’una altra manera. Ho trobava depriment, massa carregat de sentit històric.
D’altra banda en demanar-li el mateix a la Rosa em va dir que ho trobava com una mena
de novel·la, que no estava mal escrit i que corresponia als fets reals, almenys els que ella
coneixia o que hi va participar. Per la meva part penso que reflecteixo els fets més
importants que han succeït en la meva vida, i els què més m’han marcat.
Quan vaig començar aquestes ratlles la meva idea era d’escriure tots els meus records fins
el moment actual. En canvi ara decideixo tallar en el moment del meu retorn a Barcelona
en que acaba una etapa molt important de la meva vida.
Aleshores comença una altra etapa en la que esperàvem fer realitat el gran nombre
d’il·lusions que portàvem dintre des de molt joves. Es possible que si més endavant escric
aquesta segona part, en lloc de les penes i tristors que he anat desgranant fins aquí, s’hi
reflecteixi amb força aquella esperança que es va fer palesa després de la mort del
dictador.
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