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NOTA DELS EDITORS
*************************************************
Aquest llibre sorgeix de l’imprevist. Un amic ens
va explicar que la seva mare havia escrit quatre
pàgines amb els records que tenia dels anys d’infantesa viscuts al Poblenou de Barcelona, als
anys quaranta del segle passat, i que li agradaria que l’aconselléssim per poder donar-li forma
de llibre i distribuir-lo entre la família. Va
resultar que les «quatre» pàgines escrites per
Maria Rosa Casanovas eren unes quantes més, que
tenien virtut narrativa i que el que exposaven
tenia un interès que sobrepassava el familiar,
perquè dibuixaven situacions compartides per tota una generació i, en gran part, ignorades per
les posteriors.
Aquest llibre és fruit de la persistència de Jep Jorba, coautor. Àvia i nét van passar
nombroses hores millorant junts el que ja estava

escrit i redactant paràgrafs nous amb els records que ella anava destriant de viva veu. Amb
ell, les quatre pàgines van adquirir una forma
consistent, més precisa; ell va seleccionar les
fotografies que l’il·lustren i es va preocupar de
contrastar el contingut amb descendents d’alguns
dels antics habitants de l’immoble del carrer
Pere IV número 416.
Aquest llibre, però, no és un tractat
d’història. És prou sabut que la memòria és fugissera, traïdora, de vegades incopsable. Els
records d’infantesa sovint s’amalgamen amb fantasies, amb una comprensió forçosament parcial
de l’entorn, i el resultat pot no satisfer aquell
que hi busca la certesa absoluta de les coses.
Haurem aconseguit el nostre objectiu si aquestes
pàgines serveixen per pal·liar lleument l’oblit
d’unes circumstàncies que van marcar la vida dels
nostres pares, dels nostres avis, i que avui,
immersos en una aparent riquesa i un consumisme
irreflexiu, es poden fer difícils d’imaginar.
líniazero edicions
------------------

PRÒLEG
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Devia tenir uns setze anys quan vaig llegir per
primera vegada els breus relats que teniu a les
mans. Aquell estiu, per guanyar-me els meus primers calerons, la mare em va proposar de passar a net uns escrits que la iaia havia fet anys
enrere, i que parlaven de la seva infantesa al
barri del Poblenou de Barcelona. Estaven repartits de manera caòtica en dues velles i esgrogueïdes llibretes de paper quadriculat que ella va
treure d’un calaix situat just a sota de l’enorme
llibreria que hi havia al menjador de casa seva.
Aquelles pàgines, a més de parlar-me d’una
part de la família que m’era totalment desconeguda, em transportaven a una època que jo no
havia viscut, i a uns carrers on mai no havia
estat, i em resultava fascinant anar descobrint,
d’una manera tan poc convencional, aquest epi-

sodi de la nostra història recent. Eren petits
contes explicats des dels ulls ingenus, però
perspicaços i atents, d’una nena, que em parlaven de les misèries del moment però també de les
alegries que les persones buscaven en la senzillesa del dia a dia.
El fet és que aquest escrit va restar
oblidat en una «carpeta electrònica» durant anys,
sobrevivint de manera miraculosa a virus informàtics, formatacions de discs durs i infinitat
de traspassos d’un ordinador a un altre. Un dia,
però, i quasi per casualitat, ens vam proposar
de recuperar-lo, i el van llegir diverses persones, familiars i amics. La resposta que en vam
obtenir va ser tan entusiasta i agraïda que de
seguida vam pensar que valia la pena intentar
publicar aquests relats, fer-ne un llibre per a
la família, que ens ajudaria a entendre millor
la nostra història, tant familiar com col·lectiva.
Amb el pas del temps he anat coneixent la
iaia, i he tingut la sort de descobrir la seva
forta energia interior (que se sent i t’impregna,
tot i que no es noti) i la seva capacitat increïble d’observar i sentir coses imperceptibles per
a la resta de persones. Així, de mica en mica he
anat entenent allò que en un principi em fascinava més del text: la senzillesa i naturalitat amb
què feia reviure en unes pàgines de paper aquells
fets i persones que tant li havien marcat la infantesa.
Avui li agraeixo profundament tot l’amor,
la saviesa i les ganes de viure que ens ha
transmès a mi, a la resta de la família i a totes les persones que l’han coneguda.
Vull agrair la col·laboració de l’Arxiu

Històric del Poble Nou, que ha proporcionat gran
part de les fotografies que apareixen en el
llibre, i especialment a Jordi Fossas i Nicasi
Camps, ja que sense els seus encoratjadors comentaris difícilment hauríem tirat endavant la
publicació; de Cristina Ortiz, per les oportunes
correccions en el contingut d’alguns capítols i
per proporcionar-nos la fotografia de la façana
de l’immoble 416 del carrer Pere IV, i de Rosa
Mercader, pels seus consells, comentaris i correccions, que han acabat de donar estructura i
sentit a tot el text.
En un últim apunt voldria fer constar que
el llegat literari de Maria Rosa Casanovas no
comença ni acaba amb aquest llibre. Una pàgina
web recull els seus altres escrits: www.rombo.
org/mariarosa/index.htm
Jep Jorba Vidal
---------------
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p e r e i v, 4 1 6
________________________________________________
________________________________________________
Vaig néixer en aquesta adreça, al Poblenou de
Barcelona, un calorós 13 de juliol de 1934, dos
anys abans d’esclatar la Guerra Civil. Aquí vaig
veure per primera vegada la llum i m’hi sento
fortament vinculada. Tinc 74 anys i des dels
dotze que en sóc fora, però no he deixat mai de
sentir que pertanyo a aquest lloc i que els meus
orígens són aquí.
És pràcticament impossible que hi torni i
per això em decideixo a posar per escrit la meva memòria: per retornar, ni que tan sols sigui
amb el record, a la meva llar primera i així no
perdre la identitat, tal com diu Raimon en la
seva cançó.
La farmàcia ocupava part d’un edifici en
què hi havia, a més, un forn de pa i una portalada d’accés a l’immoble, que constava de dos
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locals de negoci a la planta baixa i quatre
plantes d’habitatges. Cada planta tenia dos pisos
per replà i la porteria ocupava el que podríem
considerar sotaescala. El forn feia xamfrà amb
el carrer Selva de Mar, que en aquells temps no
estava pavimentat. La farmàcia limitava amb una
casa de pagès, cal Fitó, que es dedicava al cultiu de plantes i llavors. Dues cruïlles cap al
sud, hi havia les cotxeres dels tramvies.
Jo era la menuda de la família, constituïda pel pare, la mare i dues filles. Els meus
pares, malgrat ser molt joves, havien aconseguit crear-se un lloc dintre d’aquella societat
treballadora i noble del Poblenou. No tinc cap
record del temps d’abans de la guerra, però sí
que sé que els pares, per la nostra seguretat,
es varen refugiar a Monistrol de Montserrat. El
pare era mestre d’escola i va obtenir una plaça
abans de ser cridat a files; quan això va succeir, al poble vam quedar la mare i les dues
filletes. La mare, que també era mestra, va
exercir mentre li va ser possible, perquè aquella zona va ser molt castigada pels bombardejos.
Però aquesta és una altra història.
Després del llarg i dolorós període de la
Guerra vàrem tornar a «casa nostra», a la farmàcia del carrer Pere IV, número 416, del Poblenou
de Barcelona. Tornàrem pobres i malalts, però
disposats a refer la vida que havia quedat truncada aquell 18 de juliol de 1936.
El pare era a la presó de Montjuïc a causa del que anomenaven «la depuración», ja que
ell era oficial de l’exèrcit republicà. La mare estava embarassada i a més tenia el tifus, i
se’n cuidaven les seves germanes grans. Al cap

a m b l a j ú l i a , l a m e va g e r m a n a
g r a n , a l a p l at j a u n d i a d ’ e s t i u .

de poc temps va donar a llum una nena que va
morir a les poques hores de vida. Per enterrarla dignament es varen vendre les joies. Al pare
el deixaren sortir de la presó per assistir a
l’enterrament de la filla, sota paraula d’honor
de tornar abans de les set de la tarda.
A la nena l’enterraren al cementiri de
Montjuïc al nínxol familiar. Aquell dia em varen
posar el vestit més acceptable que tenia, mentre
em deien que la mare havia tingut una germaneta, però que com que era molt petita se n’havia
anat al cel.
A l’enterrament es va reunir bona part de
la família, cosa que va fer que, tot i tractar-se
d’un acte de dol, hi hagués una gran alegria per
aquest retrobament. Era un matí d’un dia assolellat i des del lloc que ocupava el nínxol, la
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vista era esplèndida: el mar, les gavines i els
vaixells ancorats al port. Un món nou de claredat i bellesa, d’ordre i seguretat es descobria
davant els meus ulls. Allò tot era horitzó obert
a la vida.
Varen obrir el taüt perquè el pare i els
familiars poguessin acomiadar-se de la petita.
Quan la vaig veure em semblà una nineta. Portava
el vestit que la mare havia fet per batejar-la.
Era blanc amb un llaç blau. També portava un gorret que li donava una aparença bonica i fràgil.
Sí, tothom semblava content. L’oncle Vicenç, el marit de la tia Adelina, era el centre
d’atenció. De tant en tant s’aixecava l’americana
i ensenyava l’esquena; llavors tothom esclatava a
riure. I és que la seva dona li havia tallat un
tros del darrere de l’armilla per fer-se un llaç
i adornar-se el vestit, vell i passat de moda.
Aquesta escena em va quedar gravada a la ment,
perquè reflectia d’una forma patètica, però tendrament còmica, la penúria i l’escassetat que
es vivia aquells anys.
El temps en què el pare va estar a la
presó, la nostra família vivia escampada amb
diversos parents: la mare a casa de les seves
germanes, la meva germana Júlia a casa de la tieta Júlia, i jo a la Bordeta amb la tia Adelina,
el tio Vicenç i els meus cosins. La Pepita (una
de les meves cosines) i jo ens vàrem fer molt
amigues i compartíem tots els jocs i trapelleries. El tio Vicenç era químic i s’aprofitava dels
coneixements que tenia per sobreviure i tirar la
família endavant. Fabricava pintallavis per a
una firma de cosmètics, feia pastilles de sabó
(llavors article molt escàs) amb els pocs ele-

ments de què disposava i també elaborava perfums.
La casa dels tiets era gran: tenia planta baixa i primer pis, amb una gran eixida, on
l’oncle tenia instal·lat el laboratori. Allí hi
havia matrassos, fogons i unes enormes calderes en les quals es bullien les diferents pastes. «Floooop… Floooop…», la de sabó era espessa
i, quan bullia, s’hi feien bombolles d’aire com
si es tractés d’una erupció volcànica. «Floooop…
Floooop…»
—Maria Rosa! —em cridava la tia Adelina
des de la finestra de la cuina—. No t’acostis a
la caldera, que si et va pasta de sabó als ulls
et quedaràs cega.
Però jo no en feia pas cas. Em quedava
hores i hores observant les calderes i tafanejant pel laboratori. Crec que d’aquell temps m’ha
quedat l’afició per tot allò relacionat amb algun
tipus d’alquímia.
Al cap d’uns mesos, el pare va sortir de
la presó i va començar a recollir la família repartida entre els parents.
El pare, Carles de nom, tenia el títol
d’auxiliar de farmàcia expedit, els anys trenta,
per la Generalitat de Catalunya, fet que li permetia ser el regent d’una farmàcia. La titular, la
Pilar, era una amiga d’ells que, previ pagament
d’un lloguer, els cedia els drets per al negoci. Provenia d’una família d’intel·lectuals d’esquerres i, quan just acabada la guerra les coses
varen començar a anar tan maldades, va emigrar
a Mèxic amb el seu marit, catedràtic de la Universitat de Barcelona, i els dos fills. Si bé el
país va acollir i ajudar les persones que fugien
de la guerra espanyola, allà la vida tampoc no
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els va ser gaire fàcil. L’enyor i el desarrelament
eren dues forces prou grans per empènyer els exiliats a la depressió. Això és el que li va succeir
al marit de la Pilar, en Lluís. Al barri sempre es
parlava d’ell en veu baixa. Les coses no li havien
anat bé, a Mèxic. Varen posar una escola d’ensenyament primari, però les contínues discussions
del matrimoni i les crisis depressives d’en Lluís
no deixaren prosperar el negoci. Al cap d’uns anys
va morir d’una malaltia hepàtica, i la Pilar i els
seus fills tornaren a Barcelona, on tenien la família i l’heretat dels pares.
Nosaltres, doncs, vàrem tornar a casa, al
Poblenou. La mare encara estava convalescent del
tifus i del part de la malaurada nena, però era
una dona valenta i intel·ligent i junt amb el seu
marit emprengueren amb coratge la tasca de continuar la vida al punt on l’havien deixada. Reprendre la farmàcia va ser tot un repte ja que no hi
quedava ni una aspirina, però començaren a fer
gestions i els proveïdors s’avingueren a donar-los
medicaments a crèdit.
La mare, de nom Maria, era la quarta filla
d’una mestra d’escola d’Andalusia i d’un funcionari
d’obres públiques. Després de molts trasllats i
canvis varen anar a raure a Barcelona i s’hi varen quedar. Ella era una dona guapa, d’estatura
mitjana i una mica pleneta. Tenia el caràcter natural dels andalusos i a tot hi trobava la punta
graciosa. El meu pare, català de soca-rel, se’n
va enamorar perdudament. De família industrial
en l’època del despertar de la burgesia tèxtil
catalana, era alt i ben plantat i, encara que no
tingués les faccions massa correctes, resultava
atractiu i elegant. Orfe de mare des dels quinze

anys, ell i el seu germà petit varen créixer amb
una colla de tietes que vivien a la casa pairal
de can Morro Negre del Poblenou. L’avi Miquel,
el seu pare, quan va quedar-se vidu no va voler
casar-se per no omplir el buit que havia deixat
la seva dona, la Mariona, una criatura angelical
quinze anys més jove que ell.
Tots els veïns i amics, en retrobar-se, es
fitaven sense saber reaccionar, segons si havien combatut en un bàndol o en l’altre. Una guerra
civil té aquesta particularitat, que en un mateix
carrer hi ha vencedors i vençuts, i podia ser
que el que abans de la guerra t’havia estat amic
fos després el teu enemic més acèrrim. El Poblenou era una barri eminentment obrer i la gent era
senzilla, amb una marcada vocació d’esquerres,
entre els quals hi havia sindicalistes de la FAI
i la CNT que lluitaven pels seus ideals. També hi
havia comerciants, amos de fàbriques, alguns dels
quals donaven suport als rebels de dretes.
En Carles va tornar a obrir la farmàcia
Mateu, que, gràcies al seu caràcter bondadós i a
la vegada decidit, es va convertir en el centre
de reunió del veïnat. L’única condició que va posar era que es deixessin fora les rancúnies i els
ressentiments, perquè, com deia, en aquella guerra no hi havia ni vencedors ni vençuts, sinó que
tots érem perdedors d’un tros de la nostra vida.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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els veïns
d e l’ e s c a l a

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L’immoble del carrer Pere IV número 416 era un
edifici amb dues botigues a la part baixa: la
farmàcia i el forn. I, entremig de les dues,
el portal de l’escala que duia als quatre pisos
que tenia d’alçada. Arran de carrer, sota l’escala, hi havia la porteria, un habitacle immund
on vivien la portera, la senyora Antonieta, i les
seves filles, dues noies entre divuit i vint-icinc anys. Per descriure la classe de vida que
duien aquelles dones cal fer un gran exercici de
retrospecció i situar-se en el temps i el lloc
als quals ens referim. En certa manera nosaltres
i elles teníem el mateix estatus social, si tenim
en compte que la finestra de l’habitació dels
meus pares donava a l’escala, just al costat de
l’entrada de la porteria, on cada dia s’hi succeïa un drama minúscul, miserable, amb pudor de

cols i alls fregits. Les dues noies anaven vestides amb robes «apretades», faldilles molt curtes
i sabates topolino. I duien els llavis i les ungles molt pintats, i tenien els cabells de color
castany fosc.
Sortien de la porteria a les cinc de la
tarda i no tornaven en tota la nit. I en algun
moment les veïnes de l’escala deien:
—Ah, no ho saps? La petita de la portera
ha tingut una criatura…
Durant un temps veies el nadó a la falda de
la portera, quan la filla sortia a mitja tarda cap
al carrer. La meva mare, la Maria, que era compassiva, li portava roba i menjar. Al cap d’un parell
d’anys, la criatura desapareixia i no en sabies
res més. Un dia li vaig preguntar a la portera:
—Senyora portera, on és el Juanito, que no
el veig?
I ella em va contestar:
—Saps què, Maria Rosa? És amb els seus
avis paterns que viuen a Granollers. Perquè el
seu pare és a la presó.
—Ah, «bueno» —vaig dir jo.
Així hi varen passar dues criatures. Ningú va esbrinar mai què se n’havia fet d’aquells
nens. Porca misèria… A la nit, alguna vegada,
sentia aldarulls i crits de policia que entraven
a la porteria i se n’emportaven les filles i els
homes que estaven amb elles. Sense saber massa
per què, sentia una pena immensa envers aquella
gent, hi intuïa una pobresa que no sabia descriure. La portera només feia que dir:
—Pobreta de mi… Pobreta de mi…
Al primer pis hi vivia la senyora Lola, tot
un personatge. També hi tenia la perruqueria. En

02

el seu establiment ajuntava i coordinava tots els
caps, mai millor dit, de les senyores del barri. No és que fos xafardera, sinó que simplement
s’assabentava de tot. Com que la perruqueria era
al primer pis i donava a unes grans balconades,
tenia una bona perspectiva de tot aquell que entrava i sortia de les portes del veïnat, de qui
passava pel davant de la casa i del que succeïa
pel barri. No se sabia si era d’esquerres o de
dretes, per això tothom s’hi sentia bé.
Era casada amb un home que treballava a
les oficines, ella deia, de la «Marítima i terrestre», i això, a mi, em sonava com una cosa molt
important. Però no tenien fills. Era d’estatura
regular i no feia gaire honor al seu ofici, perquè duia uns cabells de color panotxa esfereïts i
cremats com si els hagués passat l’electricitat.

a q u í v e i e m e l s pa r e s ( 2 n i 3 r e s q . ) ,
l a m a r i a d e l’ o x í g e n o i , a l a p u n ta ,
el sr. fitó. asseguts, el carles a la
falda, la júlia al mig i jo al final.

En canvi, deien que era tan bona perruquera. Feia
uns pentinats a la moda, amb «remanguero» i bucle
al davant, «ondes» a l’aigua al darrere, o permanent amb rissos i tirabuixons, i grans monyos que
donaven a les senyores un aire elegant i esvelt.
A qui volgués anar a arreglar-se, la senyora Lola
li donava hora, que anotava en una llibreta plena
de taques de tint i d’olis.
Mentre eren a la perruqueria, amb els cabells empastifats de tint o amb els tubs de la
permanent en calent enganxats amb unes gomes a
un artefacte que semblava més una màquina de torturar que no pas un estri de bellesa, a les dones
se’ls deslligava la llengua i explicaven tot el
que duien al pap. Tant allò seu com el que feia
referència a les veïnes i amigues. Quan la meva mare havia d’anar a la perruqueria, jo feia
per assabentar-me’n i no m’ho deixava perdre mai.
M’asseia en un racó i escoltava fascinada tot el
que es deia. Va ser un gran aprenentatge per a la
vida. Aviat vaig comprovar que les persones que
es diuen amigues no sempre són lleials, ni les
persones enemigues sempre et traeixen. La perruquera, la senyora Lola, anava fent la seva feina,
assentint o negant segons la circumstància o la
senyora a qui estava atenent.
—Oh, senyora Pepita! Que bé que li queda.
Miri quina «onda» que li he fet! Que s’ho veu?
Sembla la Greta Garbo a la pel·lícula «Sombras
del pasado»!
—Vol dir? Vol dir, Lola?
—Sí, ja ho veurà com al seu marit li agradarà molt.
Prou sabia la perruquera que no era per
al seu marit per a qui la senyora Pepita es feia
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l’«onda» amb «ramanguero» que tan bé li esqueia!
Quan vaig fer la primera comunió, el pare
i la mare es varen plantejar que la senyora Lola em pentinés i em posés ben guapa. Jo tenia els
cabells molt malmesos de les contínues infeccions de polls, indesitjables paràsits que sovint em
visitaven i als quals, per eliminar-los, els meus
pares sotmetien a cures més aviat dràstiques; els
cabells en quedaven pobres i malaltissos. Jo volia que em fessin un pentinat com el de la Diana
Durbin, amb tirabuixons. I així li ho vaig dir a
la senyora Lola, que es va exclamar:
—Escolta, Maria Rosa, com vols que et faci
tirabuixons amb aquesta misèria de cabells que
tens? Després, pensa que els tens estirats, com
cues de rata, i que no t’aguantaran tot el dia!
—Sí, sí! Jo vull tirabuixons, com els de
la Diana Durbin —plorava desesperada—. Si no, no
faig la primera comunió!
Els pares estaven força amoïnats, fins que
la perruquera va trobar la solució. Em faria la
permanent i em posaria un postís al darrere. I
així va ho va fer. En Carles i la Maria varen
respirar alleugerits, perquè en aquell temps no
es podien fer bromes amb la religió, era obligatori complir amb l’església. I més, uns «izquierdistas de orden» com ells. Vaig aguantar ben valenta tota la permanent, amb instrument de tortura inclòs, em varen fer un postís a mida, i el
dia de la primera comunió lluïa uns tirabuixons
iguals que els de la Diana Durbin. Quan vam anar
a fer el retrat, amb un renombrat fotògraf de
l’Arc de Triomf, jo intentava posar els ulls com
feia l’actriu dels meus somnis. I m’hi vaig identificar tant, que m’ho vaig creure i tot.

Les perruqueres d’aquells temps complien
una funció social prou important, la d’ajuntar
un col·lectiu, el de les dones, tan maltractades,
moltes d’elles soles, sense el company, desaparegut, mort o empresonat. Tanmateix, la vida
continuava i l’etern femení és així, etern, i
per tant elles sentien la necessitat de tenir un
aspecte agradable. Des d’aquí, des d’ara, faig un
regraciament a aquelles perruqueres, que tant
varen fer per a les dones de la postguerra.
A la planta principal hi vivia la senyora Maria Xica i la seva filla, la Montserrat. No
recordo que hi hagués cap home. No sé si es deia
Xica de cognom o li deien així perquè era molt
menuda de mida. Era més alta la filla, una noieta
de setze o disset anys, bonica i esvelta, sempre
ben arregladeta, amb uns mitjons blancs impol·luts
i uns vestits d’una qualitat impecable. Anava
molt ben pentinada i tenia aspecte de nena de
família benestant. La mare no treballava i la
Montserrat estudiava. La Maria Xica era molt amiga de la Lola perruquera i de la senyora Maria
de l’Oxígeno. Les tres es feien mútua companyia i
portaven el control del que passava a l’escala on
vivíem. Si no sortia de l’edifici, la Maria Xica
anava amb unes bates llargues de color de rosa, i
els cabells, tenyits de ros, pentinats en rissos.
Era molt amable i a mi em feia goig de contemplar-la. La Montserrat venia sovint a la farmàcia, perquè li agradaven molt els nens petits i
llavors feia poc que havia nascut el meu germà;
la mare deixava que se l’emportés amb el cotxet,
per passejar-lo pel barri. Era molt assenyada i
la mare se’n refiava molt.
Al segon pis s’hi estava la família Duran,
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formada per la senyora Maria, el senyor Sebastià
i el seu fill, que ja era gran però que continuava vivint amb els pares.
Al quart hi havia un home que tenia sis
fills. Era vidu. Una bomba li havia matat la dona
quan els nacionals varen bombardejar Barcelona,
i ell va quedar sol amb les sis criatures. Els
grandets ja tenien vora quinze anys i cuidaven
dels menuts, i l’home anava a treballar. No es
ficaven amb ningú, no enraonaven amb ningú, però jo veia en la cara de tots ells una tristesa
profunda. Era ben clar que passaven gana.
Un dia, tornant de l’escola, vaig descobrir
al portal de la senyora Paquita, la botiguera,
una caixa de raïm de vinya que feia tant de goig
de veure que li vaig demanar a la mare que em
donés cèntims per comprar-ne per a berenar. Ella,
veient que era una cosa saludable i bona, em va
donar trenta cèntims, quantitat raonable, i jo
vaig anar contenta, saltant i brincant, a comprar el gotim de raïm de vinya. Vaig triar-ne un
de rodonet, amb uns raïms llustrosos i daurats,
que feien preveure un esclat de dolçor entre les
dents. Me’l varen donar dintre una paperina i,
cantant i saltant una altra vegada, vaig tornar
cap a casa per ensenyar-lo a la mare. Però al
portal vaig trobar-me un dels minyonets del quart
pis, que em va mirar amb aquells ulls tan negres,
i després va mirar de tal manera el gotim de raïm
que sobresortia de la paperina que no vaig poder
fer altra cosa que dir-li:
—Té, és per a tu.
Ell va quedar parat, sense saber què fer:
—Sí, sí, agafa’l, agafa’l, és per a tu. Que
no el vols?

—Sí… –va fer que sí amb el cap.
—Doncs té, és per a tu.
El va agafar, va obrir el portal i va entrar a l’escala. I jo em vaig quedar sense els
cèntims i sense el raïm. Vaig entrar dins la farmàcia, i la mare em va preguntar:
—Ioia, on és el raïm?
I mig pesarosa li ho vaig explicar. Ella
no em va renyar, ben al contrari, m’abraçà, i em
va dir:
—Has fet una bona acció, una cosa correcta.
Tu podràs menjar raïm un altre dia.
En aquell temps, cada cap de família era
l’espia de casa seva. Tenia una mena de carnet,
de «FET y de las JONS», en el qual constava com a
«jefe de familia» i tenia l’obligació de denunciar
al seu immediat superior —que era el «jefe movimiento» de l’escala del seu edifici, i totes les
escales en tenien un— qualsevol acte o indicis
que poguessin atemptar contra el «movimiento nacional»; altrament, podien ser ells mateixos considerats «traidores a la patria». I això és cert,
per horrible que ara sembli. Aquest carnet, jo
l’havia vist a casa i l’havia tingut a les mans.
Volia dir que no podies estar segur que algú de
la teva família no et traís ni et tirés un tret
per l’esquena. Ni podies estar-te tranquil·lament a
casa, enraonant amb la família o els amics, sense
tenir la seguretat que les paraules que deies algun dia no se’t poguessin girar en contra i dur-te
a la presó o a la pena de mort. Això causava un
ambient estrany de malfiança que, tot i que els
veïns s’esforçaven a obviar, enterbolia l’amistat
que es tenien. Perquè mai sabies qui podria ser
el delator.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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LA FARM À CIA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La farmàcia ocupava la meitat esquerra de la
planta baixa de l’edifici. Es componia de botiga,
rebotiga i casa. La botiga era rectangular amb un
mostrador, prestatges i quatre tamborets. A més,
dos aparadors mostraven el producte al carrer.
La rebotiga feia de laboratori i allà hi
havia un taulell, dues cadires i tot un seguit
de prestatges amb flascons de ceràmica a sobre,
que contenien els productes «màgics» per curar
tota mena de malalties. També hi havia unes balances petites amb els plats i els pesos de
llautó corresponents, que havien d’estar nets i
lluents. Els morters ocupaven una posició destacada dins del conjunt de l’habitació; del més
gran al més petit, havien d’estar sempre en ordre i ben nets, a punt de fer servir. En això,
en Carles era molt estricte.

En aquell temps els medicaments preparats i envasats, «específics» en deien, eren prou
escassos; generalment, era el metge qui feia
una recepta, segons les necessitats del pacient,
combinant diferents substàncies curatives. Moltes d’elles eren en forma de pols o cristalls,
d’altres venien molt concentrades i solament es
podien fer servir en gotes:
«· 10 gotas
· 10 gotas
· 50 gotas
· 50 gotas
· 100 g de
Tómese una

de láudano
de belladona
de melisa
de azahar
agua destilada
cucharadita cada 8 horas»

Aquesta era una fórmula senzilla per al
mal de panxa o el còlic abdominal. L’art del
farmacèutic era saber combinar els elements de
què disposava en una emulsió perfecta i tolerable per al malalt.
El meu pare, bon conversador, sempre trobava un tema adequat per parlar, i això feia que
la rebotiga fos també un lloc de reunió i tertúlia. En aquells temps era perillós parlar de
política i religió, perquè no sabies mai si les
orelles que t’escoltaven eren fidels o traïdores.
Per tant, les converses acostumaven a girar sobre el futbol, els toros o el preu de les mongetes d’estraperlo.
El forn de pa que hi havia al costat de
casa va ser molt important per a mi, ja que hi
vivia la meva millor amiga, la Mariona. Els forners, els seus pares, portaven el negoci ja des
d’abans de la guerra, en temps de la Generalitat
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de Catalunya, i varen aconseguir fer alguns diners gràcies al seu esforç constant i a la bona
ubicació del forn. Després de la guerra, els
aliments bàsics aviat es varen racionar i varen
aparèixer les cartilles de racionament, que,
per exemple, impedien comprar més d’una barreta de pa per persona i dia. Hi havia uns cupons
per al pa, l’oli, el sucre, la farina, el cafè i
el tabac, curiosament classificat com a producte de primera necessitat.
—Ioia! —em deia la mare—. Vés a buscar
el pa al forn!
—Mama… Que podré agafar la punteta de la
barra? —li preguntava.
—Passa trapella, pobra de tu! —reia ella.
I segons el to en què m’ho deia ja sabia
si podia fer-me la paga o no.
Entrava al forn com si fos casa meva. La
flaire del pa acabat de fer m’era molt familiar. El mostrador era ple de barretes de diferent mida, negres com el sutge. La fornera, la
senyora Amada, es col·locava darrere el taulell,
sobre una tarima de fusta
—Senyora Amada —vaig preguntar—, que hi
ha la Mariona?
—És allà dins, al forn —em va indicar,
aixecant els ulls del canvi que estava tornant
a una clienta—. Deixa la bossa i la cartilla,
que t’aniré posant el pa.
La Mariona era la filla petita. De la
mateixa edat que jo, érem les dues amiguetes
de l’ànima. A l’hivern passàvem hores i hores
jugant al forn, i a l’estiu anàvem a cal Fitó,
la casa de pagès del costat. Ella era molt bona nena, sempre disposada a participar en els

jocs que jo li suggeria. En aquells temps els
infants jugàvem sols, sense mainaderes ni monitors que dirigissin les activitats; la imaginació i la creativitat s’havien de desenvolupar per
elles mateixes. L’espai dels adults era infranquejable i els petits ens fèiem un món a part.
La fleca pròpiament dita era al final d’un
passadís que donava directament a la botiga, i
allà vaig trobar la Mariona. Era al davant de la
porta de persiana metàl·lica que donava al carrer Selva de Mar. Com que no era empedrat, quan
plovia era ple de tolls i fangueig. Aquella nit
havia plogut.
—Mariona, on ets? —vaig cridar contenta.
—Aquí, Ioia. Vine, que avui tenim el mar.
Jo ja m’ho pensava; per això hi havia
anat. La persiana metàl·lica estava alçada i es
veia el carrer. Davant la porta, que servia per
entrar els sacs de farina i de llenya que descarregaven els camions i carros, s’hi feia sempre un bassal que nosaltres veiem immens, com un
mar. Assegudes al pedrís de la porta, les dues
nenes contemplàvem extasiades l’espectacle del
cel reflectit dins l’aigua. Un suau ventijol feia
arrissar unes petites onades en el nostre llac
meravellós. Estàvem contentes, sabíem que tindríem espectacle per a uns quants dies. Si era
estiu ens trèiem les sabates i caminàvem per
dintre l’aigua. Com ens agradava! De sobte, vaig
sentir que la senyora Amada em cridava:
—Maria Rosa, apa, que la teva mare diu que
hi vagis, que necessita el pa per dinar.
—Adéu, Mariona! Ja tornaré després d’estudi
—vaig acomiadar-me, agafant la bossa que m’oferia
la fornera, junt amb un bocinet de pa del crostó.
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—Gràcies —li vaig dir, educada, mentre ja
sortia corrent cap a casa.
Els germans de la Mariona es deien Josep,
que era el gran, i Rosario, que era la mitjana.
Es portaven molta diferència d’edat amb ella i ja
eren uns joves ben plantats en edat de festejar
i lluir. La Rosario era de pell morena i amb els
ulls petits, com el seu pare. En Josep, que també
treballava al forn, s’assemblava a la seva mare,
i era molt afavorit. Alt, elegant, de cabells negres, també, engominats amb «remanguero» i bigotet ben retallat. Anava a la moda, amb gavardina
llarga de coll alçat.
El seu pare, en Ramon, era un bon home,
però no tenia gaire bon caràcter. Quan acabà la
guerra el varen fer alcalde de barri, sembla que
per compensar una pallissa que havia rebut a
causa d’una denúncia falsa. No sabia de dretes ni
d’esquerres, tant li feia mentre el deixessin fer
el que ell sabia fer, treballar. La seva dona,
l’Amada, també era molt treballadora, i era molt
amable, bondadosa i comprensiva, i no deixava cap
família sense pa; si no tenien diners per pagar,
acceptava el que li oferien.
Tots dos varen dur a terme la construcció de l’edifici de Pere IV, 416, mitjançant el
que avui anomenaríem dos crèdits hipotecaris;
un d’ells era un «Debitorio a favor de la Sociedad L’Amic del Poble Català». Sembla que aquest
crèdit el varen haver de pagar dues vegades, ja
que els rebuts pagats durant la guerra no constaven enlloc. Durant la guerra, els varen prendre el forn i la família es va haver de separar.
La senyora Amada, embarassada de la Mariona, i
la seva filla Rosario es refugiaren als afores de

Barcelona, mentre que en Ramon i en Josep treballaven en una pastisseria dels Quatre Cantons,
al costat de la farmàcia Segalà. Com que no hi
podia haver amos, varen haver de cercar un lloc
que no fos de la seva propietat. I així arribaren a un acord amb el pastisser de Quatre Cantons per intercanviar botigues i obrador, i el
pastisser va anar a treballar al forn de Pere
IV, fins que es va acabar la guerra.
Sempre vaig trobar, en aquella família,
acolliment i amistat. La Mariona tenia algunes
joguines molt boniques. Aquell any, els Reis
li havien portat una nina preciosa amb la cara
de porcellana, vestida amb un vestit de seda, enagos de puntes i un barret de color rosa
que feia conjunt amb el vestit. Els ulls se li
obrien i tancaven sota unes llargues pestanyes.
Un vespre, després de jugar, quan ja era fosc,
em vaig amagar la nina darrere l’esquena, dissimuladament perquè la Mariona no se n’adonés,
i em vaig acomiadar:
—Senyora Amada, me’n vaig a sopar.
—Bé, bé, Maria Rosa. Fins demà. Compte
amb la persiana que està mig abaixada, no et
donis un cop —va dir ella.
—Ja aniré amb compte. Bona nit.
Quan vaig ser fora, era ja fosc i negre.
Vigilant que ningú no em veiés, vaig asseure
la nina en un raconet del llindar de l’aparador, que ja tenia la persiana abaixada del tot.
Aquest acte, que podria semblar tan punible,
per a mi tenia un motiu d’estricta bondat i
justícia. Mentre executava la malifeta, pensava: «demà al matí passarà la mare d’una nena
que no té la sort de tenir una nina com aques-
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ta, perquè els Reis no arriben als nens pobres
que viuen al corraló de l’altra banda del carrer,
i li preguntarà:
—Que fas aquí tota soleta? Vols venir amb mi?
La nina li dirà que sí, i se la posarà
dins de la cistella del dinar, ben tapadeta amb
el tovalló perquè no agafi fred i no la vegin. Al
vespre, quan arribi a casa, li donarà a la seva
filleta, que no tindrà nines tan maques, perquè
són pobres i el seu pare va morir a la guerra».
Aquesta era la meva fantasia i vaig estar donanthi voltes tota la nit. No vaig poder dormir pensant en el fred que devia estar passant la nina
sota l’aparador del forn.
L’endemà, a casa la Mariona tot era buscar
la nina.
—Ioia, que has vist la nina nova de la Mariona? —em va preguntar la senyora Amada.
—No, no l’he vista des de fa dies —vaig
contestar sense cap dubte.
Ningú va saber mai que havia estat jo qui
l’havia agafada. La idea de regalar la nina a
una nena que no en tenia va ser més fort que el
sentiment de culpabilitat que em causava haver-la
pres a la meva millor amiga.
El forn va ser per a mi com una segona
llar i les sensacions i sentiments que em va despertar continuen tan vius com si haguessin succeït ahir mateix. L’olor del pa acabat de sortir
del forn, de la farina de blat de moro, l’aspror
de les saques de teixit gruixut m’han acompanyat
sempre. La Mariona va ser la meva primera amiga i
la portaré sempre al cor.
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EL CAMP DE LA BOTA

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Els dimecres en Carles acostumava a estar nerviós. El dia abans preparava tot de cardiotònics,
que llavors s’estilava administrar («coramina» o
injeccions d’oli camforat) i relaxants (aigua del
Carme o aigua de flor de taronger).
Els dimecres hi havia afusellaments al
Camp de la Bota, una franja de platja entre Sant
Adrià de Besòs i el Poblenou, prop de casa. Al
matí passaven els camions plens d’homes, amb la
lona abaixada. Entre les escletxes sortien mans
que deien adéu i se sentien unes veus ofegades
pels crits dels soldats que els feien callar.
Tocaven les vuit del matí. Els afusellaments
eren públics, «para el escarmiento de los traidores a la Patria». La gent que caminava pel
carrer, temorosa de les represàlies, no gosava
mostrar la pena o ràbia que sentia, ni acomi-
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adar-se dels qui podien ser els seus parents,
amics o veïns.
Les execucions s’acomplien pel voltant de
les onze del matí; abans intentaven confessar els
condemnats per tal que els fossin perdonats el
que consideraven pecats contra la «Santa Cruzada y el Movimiento nacional». Hi havia força gent
que anava a veure-ho, uns per fer costat fins a
l’últim moment a aquells dissortats, i d’altres
per pura curiositat morbosa.
Recordo amb fàstic les vomitades d’algunes
persones, trasbalsades, defallides i amb símptomes de xoc emocional, que venien a la farmàcia
per tal que en Carles els donés alguna cosa per
reanimar-los. Abans de marxar, et deixaven les
inevitables vomitades. En aquell temps la farmàcia era com el centre d’assistència primària del
barri, on s’acudia quan et torçaves el turmell,
quan tenies mal de cap, quan t’havies de posar
una injecció o quan volies aconsellar-te sobre
el remei per a una determinada patologia. Aquell
dia, precisament, la farmàcia estava molt concorreguda. Havien afusellat el Pepito de can Tronxo.
—Que valent que ha estat… Després de la
primera ràfega ha caigut de genolls i amb el
puny enlaire ha dit «Visca ma mare!». La segona
ràfega l’ha abatut.
Qui així s’explicava era un home alt,
prim, nerviós, amb ulls brillants que treien foc.
Es deia Garcia i abans de la guerra era treballador de la Seda. Obrer ben qualificat, era
afiliat i militant de la FAI i quan va acabar la
conflagració es va trobar acomiadat. Tenia dona
i tres fills. Havia aconseguit una feina temporal
de pic i pala a Montjuïc. El meu pare li donava

aigua del Carme i li deia suaument, tot donantli copets a l’espatlla:
—Tranquil, Garcia… tranquil… No hi pots
fer res. Pensa que estàs malalt i no convé que
t’excitis massa.
—Oh, Carles! —Digué en Garcia sanglotant.—
Quin mal havia fet en Pepito? Ser honest i lluitar pels seus ideals? Ajudar moltes famílies a
fugir a França gràcies als contactes que tenia a
Perpinyà?
En realitat, el Pepito de can Tronxo es
deia Josep Sisquella i tenia una taverna davant
la farmàcia: el bar Tronxo. Abans de la guerra ja
s’hi reunien els homes quan plegaven de treballar
les deu o onze hores de jornada laboral. El gotet
de vi era motiu de trobada diària. En aquestes
tavernes de barri s’hi feia el caliu necessari per
tirar endavant les idees progressistes a favor
de la reivindicació de la millora laboral i dels
drets humans de la massa obrera. Alguna vegada
les discussions i les rondes de vi escalfaven els
ànims en excés i sorgien aldarulls. Gairebé sempre en Carles havia d’arreglar els desperfectes
amb una mica de desinfectant i esparadrap. Quan
les coses varen anar pitjor, en Pepito continuava
acollint encara, a la taverna, les reunions clandestines de la gent que s’exposava per defensar
la seva llibertat i la dels fills.
Jo el coneixia molt, en Garcia. Venia cada
dia a la farmàcia a posar-se una injecció intravenosa. Tenia les venes de l’avantbraç grans
i gruixudes i la sang hi circulava de pressa.
Al meu pare no li costava gaire introduir-hi
l’agulla i injectar-li el fàrmac que li aturaria
la malaltia. Jo m’asseia als seus genolls i ell

